
  



  

  

  فضائل الكلمات األربع

سبحان اهللا، والحمد هللا، وال إلھ إالَّ اهللا، 
  واهللا أكبر
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الحمُد هللا ربِّ العالمیَن، والصالُة 
والسالُم على إمام المرسلین، نبینا محمٍد 

  . وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین
 أربع فإنَّ اهللا عز وجل قد خصَّ: أمَّا بعد

كلماٍت بفضائَل عظیمٍة، ومیزاٍت جلیلٍة تدل 
على عظم شأنھنَّ، ورفعة قدرھنَّ، وعلو 
مكانتھنَّ، وتمیزھّن على ما سواھّن من 
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سبحان اهللا، والحمد هللا، وال : الكالم، وھّن
إلھ إال اهللا، واهللا أكبر، ورد في فضلھّن 
نصوٌص كثیرُة تدل داللًة قویًة على عظم 

مات وما یترتب على القیام شأن ھؤالء الكل
بھنَّ من أجور عظیمٍة وأفضاٍل كریمٍة 
وخیراٍت متوالیٍة في الدنیا واآلخرة، وقد 
رأیت أنَّ من المفید جمَع جملٍة منھا في 
مكاٍن واحٍد، وھي في األصل ُجزٌء من 

 رغب بعُض )فقُھ األدعیة واألذكار(كتابي 
أفاضل اإلخوة الكرام أن تفرد في رسالٍة 
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لٍة؛ لیعمَّ نفُعھا، وتكثر فائدُتھا، بإذن مستق
  .اهللا تعالى

فإلیك ـ أخي المسلم ـ ھذه الفضائل 
فتأملھا بأناٍة عسى أن یكون فیھا تحفیٌز 
للھمم، وتنشیٌط للعزائم، وعوٌن على 
المحافظة على ھؤالء الكلمات، واهللا وحده 

ول ـالموفُق، والمعیُن على كلِّ خیر، وال ح
  .  العظیميلـھ العـ بوة إالِّـوال ق

أنَّھنَّ :  ـ فمن فضائل ھؤالء الكلمات١
أحبُّ الكالم إلى اهللا، فقد روى مسلم في 

 صحیحھ من حدیث سمرة بن جندب 
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أحبُّ الكالم  ((: قال رسول اهللا : قال
بأّیھنَّ  كإلى اهللا تعالى أربٌع، ال یضرُّ

 والحمد هللا، وال إلھ إال سبحان اهللا،: بدأت
))  أكبراهللا، واهللا

أبو داود ، ورواه )١(
أربٌع ھنَّ من  ((: بلفظ الطیالسي في مسنده

أطیب الكالم، وھنَّ من القرآن، ال یضرك 
سبحان اهللا، والحمد هللا، وال : بأّیھنَّ بدأت

  ـــــــــ

  ). ٢١٣٧:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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)) إلھ إال اهللا، واهللا أكبر
)١( .  

 أخبر أنَّ النبي :  ـ ومن فضائلھن٢َّ
  الشمس ا طلعت علیھ مَّأّنھنَّ أحبُّ إلیھ ِم

من الدنیا وما فیھا ـ لما روى مسلم : ـ أي
 في صحیحھ من حدیث أبي ھریرة 

: ن أقوَلَأل ((: قال رسول اهللا : قال
سبحان اهللا، والحمد هللا، وال إلھ إال اهللا، 
واهللا أكبر أحبُّ إليَّ مما طلعت علیھ 

  ـــــــــ

   .)١٢٢:ص(مسند الطیالسي ) ١(
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)) الشمس
)١(.  

ما ثبت في مسند :  ـ ومن فضائلھن٣َّ
 اإلیمان للبیھقي بإسناٍد اإلمام أحمد، وشعب

جیٍد عن عاصم بن َبْھَدلة، عن أبي صالح، 
َمرَّ بي :  ھانئ بنت أبي طالب قالتعن أمِّ

ي قد كبرت إنِّ:  فقلترسول اهللا 
ني بعمل أعملھ ْروضعفت، أو كما قالت، فُم

حي اهللا مائة بَِّس ((: قال. وأنا جالسة

  ـــــــــ
  ) ٢٦٩٥:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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ھا تسبیحة، فإنَّھا تعدل لك مائَة رقبٍة تعتقین
مدي اهللا مائة من ولد إسماعیل، واْح

تحمیدٍة، تعدل لك مائَة فرٍس مسرجٍة 
ملجمٍة تحملین علیھا في سبیل اهللا، 

ري اهللا مائَة تكبیرٍة فإنَّھا تعدل لك مائَة وكبِّ
قال . بدنٍة مقلدٍة متقّبلٍة، وھّللي مائة تھلیلٍة

أحسبھ ) الراوي عن عاصم: (ابن خلف
 وال ،سماء واألرضـ تمأل ما بین ال :قال

یرفع یومئٍذ ألحد عمٌل إال أن یأتي بمثل ما 



    فضائل الكلمات األربع  ١٠  

  

)) أتیِت بھ
رواه أحمُد  ((: قال المنذري. )١(

))بإسناد حسن 
ه العالمة ن إسناَدوحسَّ، )٢(
  . )٣(األلباني رحمھ اهللا

ب على ْل ھذا الثواب العظیم المترتِّوتأمَّ
ن سبح اهللا مائة، أي ھؤالء الكلمات، فَم

 اهللا مائة مرة فإنَّھا تعدل عتق سبحان: قال
  ـــــــــ

، ش           عب اإلیم           ان  )٦/٣٤٤(الم           سند ) ١(
  ).٦١٢:رقم(

  ).٢/٤٠٩(الترغیب والترھیب ) ٢(
  ). ٣/٣٠٣(سلسلة الصحیحة ال) ٣(
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مائِة رقبٍة من ولد إسماعیل، وخصَّ بني 
إسماعیل بالذكر ألنَّھم أشرُف العرب نسبًا، 

الحمد هللا : ومن حِمد اهللا مائَة، أي من قال
مائَة مرٍة كان لھ من الثواب مثُل ثواب من 
تصدق بمائة فرٍس مسرجٍة ملجمٍة، أي 

لمجاھدین علیھا سراجھا ولجامھا لحمل ا
 :في سبیل اهللا، ومن كبَّر اهللا مائَة مرٍة، أي

اهللا أكبر مائَة مرة كان لھ من الثواب : قال
مثل ثواب إنفاق مائة بدنٍة مقّلدٍة متقبلٍة، 

ال إلھ إال اهللا مائَة : ومن ھلَّل مائًة، أي قال
مرٍة فإنَّھا تمأل ما بین السماء واألرض، 
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أن یأتي بمثل ما  وال ُیْرَفُع ألحٍد عمٌل إالَّ
  . أتى بھ

 ـ ومن فضائل ھؤالء الكلمات، أنَّھنَّ ٤

مكفراٌت للذنوب، فقد ثبت في المسند، 

الترمذي، ومستدرك الحاكم من وسنن 

  حدیث 

عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا 

ما على  ((:  قال رسول اهللا :عنھما قال

ال إلھ إال اهللا، واهللا : األرض رجٌل یقول

سبحان اهللا، والحمد هللا، وال حول أكبر، و
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وال قوة إال باهللا، إال َكفََّرْت عنھ ذنوَبُھ ولو 

نھ ، حسَّ)) كانت أَكثَر من َزَبِد البحر

الترمذي، وصححھ الحاكم وأقرَّه الذھبي، 

  . )١(نھ األلبانيوحسَّ
والمراُد بالذنوب الُمَكفََّرِة ھنا أي 
الصغائر، لما ثبت في صحیح مسلم عن 

 كان أنَّ رسول اهللا : ریرة أبي ھ

  ـــــــــ
  ، وس    نن الترم    ذي )٢١٠ ،٢/١٥٨(الم   سند  ) ١(

، )١/٥٠٣( وم  ستدرك الح  اكم  ،)٣٤٦٠:رق  م(
  ). ٥٦٣٦:رقم(وصحیح الجامع 
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   :یقول
 والجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس، ((

مكفراٌت ما بینھنَّ ورمضان إلى رمضان 
)) إذا اجتنب الكبائر

، فقّید التكفیر )١(
 رھا إالَّ الكبیرة ال ُیكفِّباجتناب الكبائر؛ ألنَّ

  .التوبة
وفي ھذا المعنى ما رواه الترمذي 

أنَّ رسول : الك وغیُره عن أنس بن م
 َمرَّ بشجرٍة یابسِة الورق فضربھا اهللا 

  ـــــــــ
  .)٢٣٣:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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: بعصاه فتناثر الورُق، فقال رسول اهللا 
إنَّ الحمد هللا، وسبحان اهللا، وال إلھ إال  ((

اهللا، واهللا أكبر َلُتساقط من ذنوِب العبِد كما 
وحسنھ ، )) تساقط ورُق ھذه الشجرة

  .)١(األلباني
أنَّھنَّ : ات ـ ومن فضائل ھؤالء الكلم٥

غرُس الجنة، روى الترمذي عن عبد اهللا 
 ((:  أنَّھ قال عن النبي بن مسعود 

  ـــــــــ

، وصحیح الجامع )٣٥٣٣:رقم(سنن الترمذي ) ١(
  ).١٦٠١:رقم(



    فضائل الكلمات األربع  ١٦  

  

یا : فقال لقیُت إبراھیَم لیلَة أسري بي،
محمد أقرئ أمتك مني السالم، وأخبرھم أنَّ 
الجنة طیبُة التربة، عذبُة الماء، وأّنھا 
قیعاٌن، ِغراسھا سبحان اهللا، والحمد هللا، 

)) اهللا، واهللا أكبروال إلھ إال 
، وفي إسناد )١(

بن إسحاق، لكن اھذا الحدیث عبد الرحمن 
ى بھما من حدیث أبي قوَّللحدیث شاھدان یَت

  ـــــــــ

نھ األلباني ، وحسَّ )٣٤٦٢:رقم(سنن الترمذي   ) ١(
  ). ١٠٥:رقم(لة الصحیحة في السلس
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بن اأیوب األنصاري، ومن حدیث عبد اهللا 
  . عمر

والقیعاُن جمُع قاٍع، وھو المكاُن 
المستوي الواسُع في وطاٍة من األرض 

ھ، یعلوه ماء السماء فیمسكھ ویستوي نبات
، والمقصود )١(كذا في النھایة البن األثیر

أنَّ الجنة ینمو غراسھا سریعًا بھذه 
الكلمات كما ینمو غراس القیعان من 

  . األرض ونبتھا
  ـــــــــ

)٤/١٣٢) (١.(  
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أّنھ لیس أحٌد أفضل :  ـ ومن فضائلھن٦َّ
عند اهللا من مؤمن ُیَعمَُّر في اإلسالم یكثر 
تكبیُرُه وتسبیُحُھ وتھلیُلُھ وتحمیُدُه، روى 

م أحمد، والنسائي في عمل الیوم اإلما
: واللیلة بإسناد حسن عن عبد اهللا بن شداد

 أنَّ نفرًا من بني ُعذرة ثالثًة أتوا النبيَّ 
من  ((: فقال النبيُّ : فأسلموا، قال

فكانوا : أنا، قال:  قال طلحُة،))؟ یكفینیھم
 بعثًا فخرج فیھ عند طلحة فبعث النبيُّ 
 بعث آخر، فخرج ثم: أحُدھم فاستشھد، قال
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ثم مات الثالث : فیھم آخر فاستشھد، قال
  .على فراشھ

فرأیت ھؤالء الثالثة الذین : قال طلحة
كانوا عندي في الجنة، فرأیت المیت على 
فراشھ أمامھم، ورأیت الذي استشھد أخیرًا 
یلیھ، ورأیت الذي استشھد أولھم آخرھم، 

فأتیت النبي : فدخلني من ذلك، قال: قال
فقال رسول اهللا :  ذلك لھ، قال فذكرت

ما أنكرت من ذلك، لیس أحٌد أفضَل  ((: 
عند اهللا من مؤمن ُیَعمَُّر في اإلسالِم َیْكثر 
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)) تكبیُره وتسبیحھ وتھلیُلھ وتحمیده
)١( .  

عظِم وقد دلَّ ھذا الحدیُث العظیُم على 

 عمُلُھ، ولم فضِل من طاَل ُعُمره وَحُسَن

  . عز وجلیزل لسانھ رطبًا بذكر اهللا
أنَّ اَهللا اختار :  ـ ومن فضائلھن٧َّ

ھؤالء الكلمات واصطفاھنَّ لعباده، ورتَّب 

  ـــــــــ

سائي، ن  ، وال سنن الكب رى لل  )١/١٦٣(المسند  ) ١(
، )١٠٦٧٤:رق م () ٦(كتاب عمل الیوم واللیل ة     

   .)٦٥٤:رقم(نھ األلباني في الصحیحة وحسَّ
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 وثوابًا ،على ذكر اهللا بھنَّ أجورًا عظیمًة
جزیًال، ففي المسند لإلمام أحمد ومستدرك 
الحاكم بإسناد صحیح من حدیث أبي ھریرة 

أنَّ رسول : وأبي سعید رضي اهللا عنھما
  :  قالاهللا 

سبحان : إنَّ اهللا أصطفى من الكالم أربعًا ((
اهللا، والحمد هللا، وال إلھ إال اهللا، واهللا أكبر، 

سبحان اهللا ُكِتَب لھ عشرون : فمن قال
حسنة، وُحطَّت عنھ عشرون سیئة، ومن 

ال إلھ : اهللا أكبر فمثل ذلك، ومن قال: قال
الحمد هللا رب : إال اهللا فمثل ذلك، ومن قال
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نفسھ كتبت لھ ثالثون العالمین من قبل 
)) حسنة، وحط عنھ ثالثون خطیئة

)١(.  
وقد زاد في ثواب الحمد عندما یقولھ 
العبد من ِقَبل نفسھ عن األربع؛ ألنَّ الحمد 
ال یقع غالبًا إال بعد سبب كأكٍل أو شرٍب، 

  ـــــــــ

، )١/٥١٢(الم    ستدرك و، )٢/٣٠٢(الم    سند ) ١(

وق        ال األلب        اني ف        ي ص        حیح الج        امع  

  : )١٧١٨:رق                                                                             م (

  .))  صحیح((
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أو حدوِث نعمٍة، فكأنَّھ وقع في مقابلة ما 
أْسِدي إلیھ وقَت الحمد، فإذا أنشأ العبُد 

حمَد من قبل نفسھ دون أن یدفعھ لذلك ال
  .تجدُّدُّ نعمٍة زاد ثوابھ

أنَّھنَّ ُجنٌَّة لقائلھن :  ـ ومن فضائلھن٨َّ
من النار، ویأتین یوم القیامة منجیات 
لقائلھنَّ ومقدمات لھ، روى الحاكم في 
المستدرك، والنسائي في عمل الیوم 

 واللیلة، وغیرھما عن أبي ھریرة 
  :  اهللا قال رسول: قال

   یا رسول اهللا :  قلنا)) خذوا ُجنََّتكم ((
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  نَّتكم ال، بل ُج ((: قال! من عدٍو قد حضر
  سبحان اهللا، والحمد هللا، : من النار، قولوا

وال إلھ إال اهللا، واهللا أكبر، فإنَّھنَّ یأتین یوم 
القیامة منجیات ومقدمات، وھنَّ الباقیات 

 حدیٌث ھذا ((: ، قال الحاكم)) الصالحات
، )) صحیٌح على شرط مسلم، ولم یخرجاه

 ووافقھ الذھبي، وصححھ األلباني رحمھ
  .)١(اهللا

  ـــــــــ

: السنن الكبرى، كتابو، )١/٥٤١(المستدرك ) ١(
=  
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ن ھذا الحدیث إضافًة إلى ما وقد تضمَّ

تقدم وصف ھؤالء الكلمات بأنَّھنَّ الباقیاُت 

 : الصالحات، وقد قال اهللا تعالى
               

       )١( .  
التي یبقى ثواُبھا، ویدوم : والباقیات أي

جزاؤھا، وھذا خیُر أمٍل یؤملھ العبد وأفضل 
 ـــــــــ

صحیح الجامع  و،  )٦/٢١٢(عمل الیوم واللیلة    
:)٣٢١٤ .(  

  ). ٤٦ (:سورة الكھف، اآلیة) ١(
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  . ثواب
 ـ ومن فضائلھنَّ، أنَّھنَّ ینعطفن حول ٩

عرش الرحمن ولھنَّ دوٌي كدوي النحل، 
یذكرن بصاحبھنَّ، ففي المسند لإلمام 
 أحمد، وسنن ابن ماجھ، ومستدرك الحاكم

قال رسول :  قالعن النعمان بن بشیر 
ا تذكرون من جالل اهللا مَّإنَّ ِم ((: اهللا 

 ،التسبیح والتكبیر والتھلیل والتحمید
ینعطفن حول العرش لھّن دوٌي كدوي 
النحل تذكر بصاحبھا، أما یحب أحدكم أن 
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قال . ))یكون لھ، أو ال یزال لھ من یذكر بھ 
: البوصیري في زوائد سنن ابن ماجھ

إسناده صحیح، رجالھ ثقات، وصححھ 
  . )١(الحاكم 

فأفاد ھذا الحدیُث ھذه الفضیلة 
العظیمة، وھي أنَّ ھؤالء الكلمات األربع 
ینعطفن حول العرش أي یملن حولھ، ولھنَّ 

صوٌت یشبھ صوت : دوٌي كدوي النحل، أي
  ـــــــــ

س   نن اب   ن ماج   ھ  و، )٤/٢٦٨/٢٧١(الم   سند ) ١(
  ).١/٥٠٣(المستدرك و، )٣٨٠٩:"مرق(
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النحل یذكرن بقائلھنَّ، وفي ھذا أعظم 
ذا قال حضِّ على الذكر بھذه األلفاظ، ولھ

أال یحب أحدكم أن یكون لھ  ((: في الحدیث
  . )) أو ال یزال لھ من یذكر بھ

 أنَّ النبي :  ـ ومن فضائلھن١٠َّ
أخبر أنَّھنَّ ثقیالٌت في المیزان، روى 
النسائي في عمل الیوم واللیلة، وابن حبان 
في صحیحھ، والحاكم، وغیُرھم عن أبي 

: سمعت رسول اهللا یقول:  قالسلمى 
بخ بخ، ـ وأشار بیده بخمس ـ ما أثقلھنَّ  ((
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سبحان اهللا، والحمد هللا، وال : في المیزان
الصالح ُیتوفى إلھ إال اهللا، واهللا أكبر، والولُد 

صححھ الحاكم، ، )) للمرء المسلم فیحتسبھ
، وللحدیث شاھٌد من )١(ووافقھ الذھبي
جھ البزار في ، خرَّحدیث ثوباَن 
  . )٢(إسناده حسن: مسنده، وقال
  ـــــــــ

 ،)٦/٥٠(عمل الیوم واللیلة  : السنن الكبرى، كتاب  ) ١(
  ) ٣/١١٤ ()إلح    سان ا(ص    حیح اب    ن حب    ان   و
  ). ١/٥١١،٥١٢(المستدرك و، )٣٣٨:رقم(

) ٤/٩(ك    شف األس    تار ع    ن زوائ    د الب    زار    ) ٢(
  ).٣٠٧٢:رقم(
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ھي  )) بخ بخ ((: وقولھ في الحدیث
كلمٌة ُتقال عند اإلعجاب بالشيء وبیان 

  .تفضیلھ
أنَّ :  ـ ومن فضائل ھؤالء الكلمات١١

للعبد بقول كلِّ واحدٍة منھنَّ صدقًة، روى 
مسلٌم في صحیحھ عن أبي ذر رضي اهللا 

 أّن ناسًا من أصحاب رسول اهللا : عنھ
 ذھب أھُل یا رسول اهللا: قالوا للنبي 

الدثور باألجور، یصلون كما نصلى، 
ویصومون كما نصوم، ویتصدقون بفضول 
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  : أموالھم، قال
أو لیس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون؟ إنَّ  ((

بكلِّ تسبیحٍة صدقًة، وكلِّ تكبیرٍة صدقًة، 
وكلِّ تحمیدٍة صدقًة، وكلِّ تھلیلٍة صدقًة، 
وأمٍر بالمعروف صدقة، ونھي عن منكر 

: ، قالوا)) وفي بضِع أحدكم صدقٌةصدقة، 
یا رسول اهللا أیأتي أحُدنا شھوتھ ویكون لھ 
  فیھا أجٌر؟ 

أرأیتم لو وضعھا في حراٍم أكان  ((: قال
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علیھ وزٌر؟ فكذلك إذا وضعھا في الحالل 
)) كان لھ أجٌر

)١( .  
وقد ظنَّ الفقراُء أالَّ صدقة إال بالمال، 

 وھم عاجزون عن ذلك فأخبرھم النبي 
نَّ جمیع أنواع فعل المعروف واإلحسان أ

صدقٌة، وذكر في مقدمة ذلك ھؤالء 
سبحان اهللا، والحمد هللا، : الكلمات األربع

  . وال إلھ إال اهللا، واهللا أكبر

  ـــــــــ

   .)١٠٠٦:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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أّن :  ـ ومن فضائل ھؤالء الكلمات١٢
 جعلھنَّ عن القرآن الكریم في النبي 

حق من ال یحسنھ، روى أبو داود، 
ني، وغیُرھم عن ابن والنسائي، والدارقط

جاء رجٌل : أبي أوفى رضي اهللا عنھما قال
یا رسول اهللا إنِّي ال :  فقالإلى النبي 

مني شیئًا أستطیع أن أتعلم القرآن، فعلِّ
سبحان اهللا، والحمد : تقول ((: قال. یجزیني

هللا، وال إلھ إال اهللا، واهللا أكبر، وال حول 
 ھكذا : فقال األعرابي.)) وال قوة إال باهللا

: ھذا هللا، فما لي ؟ قال: وقبض یدیھ ـ فقال
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للھم اغفر لي وارحمني وعافني  ا((: تقول
  فأخذھا األعرابيُّ)) واھدني وارزقني

مَّا ھذا  أ((: وقبض كفیھ، فقال النبي 
)) فقد مأل یدیھ بالخیر

)١(.  
ث أبو الطیب العظیم آبادي قال المحدِّ

 سنده: في تعلیقھ على سنن الدار قطني
سنده : وقال األلباني رحمھ اهللا. صحیح

  ـــــــــ
  س  نن الن  سائي و، )٨٣٢:رق  م(س نن أب  ي داود  ) ١(

 ،١/٣١٣(س      نن ال      دار قطن      ي   و) ٢/١٤٣(
٣١٤ .(  
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  . )١(حسن
فھذه بعض الفضائل الواردة في السنة 
النبویة لھؤالء الكلمات األربع، ومن یتأمٍل 
ھذه الفضائل المتقدمة یجد أنَّھا عظیمٌة 
جدًا، ودالٌة على عظم قدر ھؤالء الكلمات، 
ورفعة شأنھنَّ، وكثرة فوائدھنَّ، 

مؤمن، ولعلَّ السر وعوائدھنَّ على العبد ال
في ھذا الفضل العظیم ـ واهللا أعلم ـ ما ذكر 
عن بعض أھل العلٍم أنَّ أسماء اهللا تبارك 

  ـــــــــ
  ). ١/١٥٧(صحیح أبي داود ) ١(
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وتعالى كلَّھا مندرجٌة في ھذه الكلمات 
األربع، فسبحان اهللا یندرج تحت أسماء 
التنـزیھ كالقدوس والسالم، والحمد هللا 
مشتملة على إثبات أنواع الكمال هللا تبارك 

ائھ وصفاتھ، واهللا أكبر فیھا تكبیر في أسم
اهللا وتعظیمھ، وأنَّھ ال یحصي أحٌد الثناء 
علیھ، ومن كان كذلك فال إلھ إال ھو أي ال 

  . )١(معبود حق سواه

  ـــــــــ

ف  سیر الباقی  ات ال  صالحات   ج  زء ف  ي ت : انظ  ر) ١(
=  
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تنزیٌھ هللا عن كلِّ ما ال یلیق : فالتسبیُح

إثباٌت ألنواع الكمال هللا في : بھ، والتحمیُد

: أسمائھ وصفاتھ وأفعالھ، والتھلیُل

ٌص وتوحیٌد هللا وبراءٌة من الشرك، إخال

إثبات لعظمِة اهللا، وأنَّھ ال شيء : والتكبیر

  . أكبُر منھ
فللھ ما أعظم ھؤالء الكلمات، وما أجلَّ 
شأنھنَّ، وما أكبر الخیر المترتب علیھنَّ، 

 ـــــــــ
  ). ٤٠:ص(للعالئي 
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فنسأل اهللا أن یوفقنا للمحافظة والمداومة 
علیھنَّ، وأن یجعلنا من أھلھنَّ الذین 

 بذلك، إنھ ولي ذلك والقادر ألسنتھم رطبٌة
علیھ، وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد 

  .وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین
  

* * *  


