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 امارت اســـــالمی افغانســـتان                          

 حج واوقاف اد،ــوزارت ارش                           

 اجدمسامور ریاست ارشاد وانسجام                          

 تآمریت ارشاد ودعو                            

 مدیریت عمومی تنظیم خطبه ها                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يشمس يهجر12/9/1400هجری قمری مطابق27/4/1443 :رخؤروز جمعه  م خطبه يرهنما

 آفت های آسمانی واسباب آن
 

لی إ همرشدأ. و هاوها ومفاسدها لیتجنبوبین اضراري الذنوب والمعاص العباد منحذر يالحمدهلل رب العالمین الذ

ن أشهد أو ،شکره علی توفیقه وامتنانهنحسانه وإفضله و حمده علینعمل الصالح وبین فوائدها وثمراتها. الالطاعات و

له آصلی هللا علیه وعلی النذیر والسراج  المنیر ،ه البشیرعبده ورسول ا  ن محمدأشهد أو، الهللا وحده الشریک لهإله إآل

 . ا أما بعدتسلیما کثیروسلم صحابه وسلم  أو

یبٍَة قال هللا  تعالی :} ن مُّصِّ یُكْم َویَْعفُو عَن َكثِّیٍر{َوَما أََصابَُكم م ِّ  (.30):یشورالفَبَِّما كََسبَْت أَْیدِّ

واز  به سبب گناهایی است که دستهای شما انجام داده است ،مصیبت وبالیی که به شما می رسدن آ و ترجمه:

 بسیاری گناهان  شما در گذر میشود .

رَ  اَل  َحتَّى السَّاَعةُ  تَقُومُ  اَل  أَنَّهُ  نَتََحدَّثُ  ُكنَّا قَالَ  أَنٍَس  َعنْ وأخرج أحمد في مسنده  وفي روایة  .اْْلَْرضُ  تُْنبِّتَ  َواَل  السََّماءُ  تُْمطِّ

نْ  )البخاري: ْلمُ  یَقِّلَّ  أَنْ  السَّاَعةِّ  أَْشَراطِّ  مِّ نَا َویَْظَهرَ  اْلَجْهلُ  َویَْظَهرَ  اْلعِّ َجالُ  َویَقِّلَّ  الن َِّساءُ  َوتَْكثُرَ  الز ِّ ینَ  یَُكونَ  َحتَّى الر ِّ  لَِّخْمسِّ

دُ  اْلقَی ِّمُ  اْمَرأَة    (48: ص) النجاة طوق نسخة-البخاري صحیح، (438/ 21) الرسالة - أحمد مسند (.اْلَواحِّ

 آفت های آسمانی:

 -4. زلزله -3.شیوع امراض گونان گون-2. وقحطی خشکسالی-1: است از قبیلهای اسمانی گوناگون وزیاد آفت 

باالی انسان ها نازل می گردد مانند: ارتکاب گناها وکثرت معاصی در روی که به عوامل مختلف . بالهاودیگر 

 زمین، ازمایش وامتحانات بندگان وعوامل طبیعی.

 نزول آفات آسمانی:اسباب 

طوریکه هللا جل جالله از زنا وفحشاء منع کرده زنا وفحشارا حرام قرار  :فحشاء وعمل نا میمون زناءظهور  -1

داده وعاملین آن را محکوم به جزای دنیوی واخروی نموده است از این چنین نتیجه میگیریم که این عمل برای 

امراض ام خانواده وبه وجود آمدن ورد از جمله از هم پاشیدن شیرازه وقوانسان عواقب ناگواری به بار می آ

صعب العالج که از جمله خطرناکترین امراض مرض ایدز که طاعون قرن نیز یاد میشود طوریکه رسول هللا 

َشةُ  تَْظَهرْ  لَمْ  صلی هللا صلی هللا علیه وسلم میفرماید:) مْ  فَشَا إِّالَّ  بَِّها یُْعلِّنُوا َحتَّى قَطُّ  قَْومٍ  فِّي اْلفَاحِّ  الطَّاُعونُ  فِّیهِّ

مْ  فِّي َمَضتْ  تَُكنْ  لَمْ  الَّتِّي َواْْلَْوَجاعُ  ینَ  أَْساَلفِّهِّ  (25/ 12) ماجه ابن سنن (َمَضْوا الَّذِّ

شوند که دراسالف علنی ظاهرنمی شود مگراینکه آن قوم به امراض مبتالء میدرهیچ قومی فحشاء بطوررجمه:ت

 .آنها وجودنداشت

 می گردد امراض صعب العالجآفت های گوناگون می گردد وسبب شیوع  خوردن اشیای حرام باعث بروز -2

ردن حیوانات حرام به وجود خوشیوع پیدا کرد نظربه تحقیقات ازبنام کرونا :مرض خطرناکی که در این اواخرمانند

ِ إِنَطي ِبَاِت  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ُكلُواِْمنهمینجا هللا در قران کریم میفرماید:}آمد از ُكنتُْم إِيَّاهُ  َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروالِِْل 
 (172) {البقره:تَْعبُدُونَ 
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ای کسانی که ایمان آورده اید! از چیزهای پاکیزه  بخورید که روزی شما ساخته ایم وسپاس خدای را بجا ترجمه:

 آورید،اگر اورا پرستش میکنید.

ی دهد، که  گناه را عامل ارا ئه م سودمندی راودیدگاه  خاص وراه روشن مصایب آفت ها ون کریم راجع به آقر

میدهد ؛  دعوتآفت ها مقابل پند پزیری در وانسان را به سوی باز گشت به  توبه و معرفی می کند . وبالها آفت ها

، فرهنگی اقتصادی آفت هایگان فساد را ؛عامل تمامی دهند ناه ، قانون گذاران  گناه وترویجمرتکبین گ ن کریمآقر

 و طبعی معرفی می کند.

؛ که اکثرا به اثراعمال قدیمی دنیا استو.... یکی از حوادث گردباد، اتش فشان خشک  سالی  صاعقه  سیل، زلزله، 

 بد انسان واقع می گردد.

حتی  برهستی است چون یک قانون عمومی حاکم ؛بد زلزله همیشه بوده وخواهد بود، برای همه چه خوب وچه مثال

 .قیامت  شمرده  شده است  ت قیامعامل و بزرگترین نشانه جه ان عمر دنیا  نیز زلزله به عنوانبرای پای

به نوعی تحت تاثیر  کسچنین حوادث هرموقع بروزتلف جهان هستیم ودرنقاط مخدر زلزله های تلخهد وقوع ما شا

کمک رسانی به اسیب دیده گان می روند وبرخی در پی عده ای  درنجام وظیفه ای می رود دنبال ا وبه قرارمیگیرد،

 سازی می پردازند .ها ونحوه ساختمان ه وبرخی به محکم نمودن بناعلل مادی زلزلیافتن 

نند که خداوند)ج( خشم ورضا دارد وقدرت خداوند )ج(معتقد اند ومی دابدیهی است برای کسانیکه  به عالم غیب و 

 است  . ک خشم  ورضا ی او فقط عمل بندگان،مالهر نحوه ای داردابراز انرا به 

 :  وقحطی خشک سالی

عوامل  از بررسی عالوه؛ شویم شنا آآن عوامل باایی کنیم وشناس راوعلل آفت های آسمانی  اسباباگر بخواهیم  

(به وسلم لی هللا علیهنبوی )ص گهربارواحادیث  کریم نآبه بهترین، کاملترین منابع یعنی قرطبیعی وعلمی با رجوع 

  آنرا به معرفی گرفته است. علل حقیقی

ُ  َكانَ  فََما }( میفرماید:ل جاللهخداوند)ج  َمُهمْ  اّللَّ نْ  لِّیَْظلِّ  (9){الروم:یَْظلُِّمون أَْنفَُسُهمْ  َكانُوا َولَكِّ

 خداوند بدیشان ستم نکرده است ولیکن خودشان با انجام )کفر ومعاصی (به خویشتن ستم نموده اند. ترجمه : 

نِّینَ  فِّْرَعونَ  آلَ  أََخذْنَا َولَقَدْ }درآیه دیگری خداوند متعال فرموده است: ن َونَْقٍص  بِّالس ِّ  لَعَلَُّهمْ  الثََّمَراتِّ  م ِّ

 ( 130){االعراف:یَذَّكَُّرونَ 

فرعونیان را به خشکسالی وقحطی وتنگی معیشت وکمبود  ثمرات وغالت گرفتار ساختیم تا وما فرعون  ترجمه:

 متذکر گردند.بلکه 

 .که باعث قطع شدن رحمت الهی میگردد ،مهم ترین عامل خشک سالی وقطع شدن باران گناه ومعصیت است

ِّ  عَبْدِّ  َعنْ در یک حدیث شریف چنین آمده است:   ِّ  َرُسولُ  َعلَْینَا أَْقبَلَ : قَالَ  ُعَمَر، ْبنِّ  اّللَّ  یَا :فَقَالَ  َوَسلََّم، َعلَْیهِّ  هللاُ  َصلَّى اّللَّ

ینَ  َمْعَشرَ  رِّ نَّ  اْبتُلِّیتُمْ  إِّذَا َخْمس   اْلُمَهاجِّ ِّ  َوأَُعوذُ  بِّهِّ ُكوُهنَّ  أَنْ  بِّاّللَّ َشةُ  تَْظَهرْ  لَمْ  تُدْرِّ  فَشَا إِّالَّ  بَِّها یُْعلِّنُوا َحتَّى قَطُّ  قَْومٍ  فِّي اْلفَاحِّ

مْ  ینَ  مْ أَْساَلفِّهِّ  فِّي َمَضتْ  تَُكنْ  لَمْ  الَّتِّي َواْْلَْوَجاعُ  الطَّاُعونُ  فِّیهِّ ْكیَالَ  یَْنقُُصوا َولَمْ  َمَضْوا الَّذِّ یَزانَ  اْلمِّ ذُوا إِّالَّ  َواْلمِّ نِّینَ  أُخِّ  بِّالس ِّ

دَّةِّ  مْ  السُّْلَطانِّ  َوَجْورِّ  اْلَمئُونَةِّ  َوشِّ مْ  َزَكاةَ  یَْمنَعُوا َولَمْ  َعلَْیهِّ نْ  اْلقَْطرَ  ُمنِّعُوا إِّالَّ  أَْمَوالِّهِّ  َولَمْ  یُْمَطُروا لَمْ  اْلبََهائِّمُ  َولَْواَل  السََّماءِّ  مِّ

ِّ  َعْهدَ  یَْنقُُضوا ُ  َسلَّطَ  إِّالَّ  َرُسولِّهِّ  َوَعْهدَ  اّللَّ مْ  اّللَّ ا َعلَْیهِّ نْ  َعدُوًّ مْ  مِّ هِّ مْ  فِّي َما بَْعضَ  فَأََخذُوا َغْیرِّ یهِّ تُُهمْ  تَْحُكمْ  لَمْ  َوَما أَْیدِّ تَابِّ  أَئِّمَّ  بِّكِّ

 ِّ ا َویَتََخیَُّروا اّللَّ مَّ ُ  أَْنَزلَ  مِّ ُ  َجعَلَ  إِّالَّ  اّللَّ  (25/ 12) ماجه ابن سنن .بَیْنَُهمْ  بَأَْسُهمْ  اّللَّ

 

 پناه میخواهم که از ،ای جماعت مهاجرین پنج خصلت است: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرموده اندترجمه:

قوم به امراض مبتالء اینکه آن  مگر ؛درهیچ قومی فحشاء بطور علنی ظاهرنمی شود ،کنید درک آنرا که شما خداوند

 اینکه  گرفته میشوند به قحط  مگر ،کم نمیکند یک قوم درترازو وپیمانه و.یشوند که دراسالف آنها وجودنداشتم
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اینکه باران  مگر ،ومنع نمیکنند زکات مال شان را مسلط می گردد. زندگی وظلم پادشاه باالی شان ومشقت درسالی 

وهرقومی که عهد وپیمان را نقض کند هللا  بود باالی شان باران نمی شد. آسمان قطع می شود اگرحیوانات نمی از

 ،حکم نکنند طبق کتاب هللا متعالحکام  واگر .ومیگیرد آنچه دردست شان استتعالی باالیشان دشمنی رامسلط میکند 

 .بین شان ایجاد میکند هللا تعالی جنگ را در

بب یک نوع عذاب میگردد وازجمله منع زکات وکم فروشی دراین حدیث پنج نوع معاصی ذکرشده که هرکدام س 

 است که سبب منع باران وقحطی میگردد .

ِّ  َعْبدِّ  َعنْ )و در روایت دیگری چنین آمده: مُ  فِّي أُْلقِّيَ  إِّالَّ  قَطُّ  قَْومٍ  فِّي اْلغُلُولُ  ظََهرَ  َما قَالَ  أَنَّهُ  َعبَّاٍس  بْنِّ  اّللَّ ْعبُ  قُلُوبِّهِّ  الرُّ

نَا فََشا َواَل  مُ  َكثُرَ  إِّالَّ  قَطُّ  قَْومٍ  فِّي الز ِّ ْكیَالَ  قَْوم   نَقَصَ  َواَل  اْلَمْوتُ  فِّیهِّ یَزانَ  اْلمِّ عَ  إِّالَّ  َواْلمِّ ْزقُ  َعْنُهمُ  قُطِّ  بِّغَْیرِّ  قَْوم   َحَكمَ  َواَل  الر ِّ

 ِّ مُ  فََشا إِّالَّ  اْلَحق  مُ  سُل ِّطَ  إِّالَّ  بِّاْلعَْهدِّ  قَْوم   َختَرَ  َواَل  الدَّمُ  فِّیهِّ  (.موطأ امام مالکاْلعَدُوُّ  َعلَْیهِّ

لَ  إِّذَا: َخْمس   َكانَ  َخْمس   َكانَ  إِّذَا":  الخراساني عطاء قال و بَا أُكِّ ْلَزلَةُ، اْلَخْسفُ  َكانَ  الر ِّ  اْلَمَطُر، قََحطَ  اْلُحكَّامُ  َجارَ  َوإِّذَا َوالزَّ

نَا َظَهرَ  َوإِّذَا َكاةُ  ُمنِّعَتِّ  َوإِّذَا اْلَمْوُت، َكثُرَ  الز ِّ یَةُ، َهلََكتِّ  الزَّ يَ  َوإِّذَا اْلَماشِّ ةِّ  أَْهلِّ  َعلَى تُعُد ِّ مَّ  حلیة " دولة العدو   الدَّْولَةُ  َكانَتِّ  الذ ِّ

 (199/ 5) اْلصفیاء وطبقات اْلولیاء

هرکز، مگر انداخته  می شود در قلوب شان ترس وشیوع پیدا نمی کند  خیانت آشکار نمی شود دریک قومی ترجمه:

زنا، مگر زیاد میشود مرگ ومیر ونمی کند قومی  پیمانه  وترازو، مگر قطع می گردد از آنها رزق  دریک قومی

وروزی،وفیصله نمی کند قومی برخالف حق ، مگر قتل ناحق زیاد میشود وخیانت نمی کند قومی در عهد ،مگر 

 مسلط می گردد باالی ایشان دشمن.

ه  پنج نوع خصلت  شیوع پیدا کرد پنج نوع عذاب نازل وتابعی مشهور عطای خراسانی گفته اند: زمانیک

میگردد:وقتیکه سود خورده شد، زمین فرو می رود وزلزله میشود وقتیکه ظلم کند حاکمان ،باران بند می شود 

،زمانیکه زنا شیوع پیدا کند، مرگ ومیر زیاد می شود زمانیکه زکات پرداخته نشود،هالک می شود مواشی 

 ورت بگیرد باالی اهل ذمه ،دولت دشمن مسلط می گردد.،زمانیکه  تجاوز ص

 به شکل فشرده باید عرض کرد که اسباب همه آفات اسمانی قرار ذیل است:

رسول هللا  صلی هللا  حادیثآونگاه دقیق به  کریمن آمطالعه  سرگذشت اقوام مختلف در قر –:گناهارتکاب وشیوع -1

ساسی تمام گرفتاری ها وحوادث تلخ که بر که علت حقیقی وا ،علیه  وسلم این  نکته را برای ما روشن میسازد

 است  .خود انها اعمال وکردار بد  بشریت  فرو می اید  در واقع

وعذاب معرفی میکند واین یک اصل  آفاتعامل  را مستقیما گناه وکردار بد مردم ین  کریم درآیات متعددآقر

ن کریم  است که همه مسلمین کم وبیش بر این اصل اشنا هستند ومیدانند که اگر جامعه مرتکب گناه و آاستوار در قر

َن أَْهُل :}( میفرمایدل جاللهطوریکه هللا  )ج ،ها وانتقامهای الهی قرار میدهند ذابمعرض عدر  خود را فساد شود أَفَأَمِّ

  (100-97){االعراف:أَن یَأْتِّیَُهْم بَأُْسنَا بَیَاتا  َوُهْم نَآئُِّموَن  اْلقَُرى

 د . نباش خوابیدهشب در حالیکه که و بیایید ایشان را عذاب  خداوند در هایترجمه: ایا در امن می باشد اهل قریه 

 (353/ 3)للسیوطی اْلحادیث جامع (.الرجفةُ  كانت الفاحشةُ  ظهرت إذا)وسلم فرموده است : پیامبرصلی هللا علیه

 زمانیکه زنا شیوع پیداکند،زلزله  نازل می گردد.ترجمه:
ن  ع ة   أ بِي َ  ی ر  ُسولُ  ق ال  : ق ال   هُر  لَى اّلَلِ  ر  ل ی هِ  اّلَلُ  ص  س لَم   ع  ءُ  اتُِّخذ   إِذ ا: »و  ، الف ي  ًلا ان ةُ  دُو  األ م  ا، و  ن ما غ  اةُ  م  الَزك  ا، و  ما ر  غ  م   م  تُعُل ِ  ِلغ ی رِ  و 

یِن، اع   الد ِ أ ط  أ ت هُ، الَرُجلُ  و  ر  ع قَ  ام  أ د ن ى أَُمهُ، و  ِدیق هُ، و  أ ق ص ى ص  تِ  أ ب اهُ، و  ر  ظ ه  اتُ  و  و  س اِجِد، فِي األ ص  س اد   الم  ، الق بِیل ة   و   ف اِسقُُهم 

ك ان   ِعیمُ  و  مِ  ز  ، الق و  ذ ل ُهم  ِرم   أ ر  أُك  اف ة   الَرُجلُ  و  خ  ِه، م  تِ  ش ر ِ ظ ه ر  ن اتُ  و  ع اِزُف، الق ی  الم  ُشِرب تِ  و  ل ع ن   الُخُموُر، و   األَُمةِ  ه ِذهِ  آِخرُ  و 

ا، ت ِقبُوا أ َول ه  ی ر  ا ذ ِلك   ِعن د   ف ل  ، ِریحا اء  ر  م  ل ةا  ح  ل ز  ز  فاا و  س  خ  ا و  خا س  م  ق ذ فاا و  ام   ت ت اب عُ  آی ات  و   و  نِظ   الترمذي سنن «ف ت ت اب ع   ِسل ُكهُ  قُِطع   ب ال   ك 

  (495/ 4) شاكر ت
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از ابی هریرة رضی هللا عنه روایت است که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمود: هنگامیکه مردم مال رجمه:ت

غنیمت را سرمایه برای خود پندارند وامانت را غنیمت بشمارند ودادن زکات مال را برای خود خسران وتاوان 

پندارند وعلم را بخاطر بدست آوردن دنیا فراگیرند  ومرد تابع وفرمانبردار زن خود شود وفرزند از مادر خود 

نافرمان شود وپدر خود را نافرمانی میکند یا می راند ودوست خویش را نزدیک میکند وصدا های دنیوی درمساجد 

زمام دار ورهبری مردم بدست پست ترین آنها بلند شود سیادت وسروری مردم را فاسق ترین آنها بدوش بگیرد  

بیفتد وشخص را بخاطر حفاظت ونگهداری ازشر آن اعزاز واحترام کند آواز خوانان وهنرمندان از زنان در جامعه 

پیدا شوند آالت موسیقی ونوشیدن شراب در جامعه زیاد شود اول این امت برای آخرشان نفرین بفرستد پس در این 

منتظر هوای گرم ،زلزله، خسف زمین ،مسخ شدن چهره ،باریدن باران تیز از آسمانها باشید  وقت وچنین حاالتی

 ونشانه های پی هم قیامت مانند مرواریدیکه اگر تار آن قطع شود به زمین می افتد .

شوند)ریا   دچارمی کیفره ده ید بآ صفت پدید لم فرموده  است:هر گاه درانسانها دهپیامبر صلی هللا علیه  وس ء؛یار-2

 (.اد شود زلزله ها  فراوان  میگرددزی

 عذاب بأنفسهم أحلوا فقد قریة في والربا الزنا ظهر إذا" پیامبر صلی هللا علیه وسلم  فرموده اند: ؛ربا وسود خوری -3

 (370/ 7) اإلیمان شعب " هللا

                                                                                           .کم دادن حقوق مردم  درمعامالت -4

 عامل اصلی شمقوبرای  علیه السالم حضرت شعیبطوریکه  ،به شمار میرود آفات اسمانی عوامل مهم زجملها

َويَا چنانچه خداوند ميفرمايد:}.معرفی میکندبه کیل ومیزان  نان را کم فروشی وعدم وفاآومهلک  شایعمصایب وآفات 

 .(85){هود:أَْشيَاءُهْم َوالَ تَْعثَْواْ فِي األَْرِض ُمْفِسِدينَ قَْوِم أَْوفُواْ اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط َوالَ تَْبَخُسواْ النَّاَس 

 من! پيمانه وترازو از روی عدل وداد،به تمام وکمال بسنجيد وبپردازيد وازچيز های مردم نکاهيد مای قورجمه:ت

 ودر زمين تبهکارانه تباهی نکنيد.

 :ی آسمانیآفت هاراه نجات از

 رامعرفی کرده است که مهمترین آن عبارت تند:  راه های زیادی آسمانیآفت های رآن کریم برای نجات ازق

 ورجوع به پروردگار .از گناه توبه  ،اعتراف به گناه 

  تقوی یعنی نگهداری خود ازگناه که اکثرافراد جامعه برآن غرق اند قرآن کریم درجاهای متعدد تقوی را

یَوأَنَجْینَا }عامل نجات دانسته خداوند می فرماید: َّقُونَ الَّذِّ  (53{نمل)َن آَمنُوا َوَكانُوا یَت

 نجات دادیم  کسانی را  که ایمان اورد ند وپرهیزگاری میکردند.ترجمه :         

 یَن  :}امربه معروف ونهی ازمنکرکه درقرآن کریم پیرامون آن تأکیدشده است ُرواْ بِّهِّ أَنَجْینَا الَّذِّ ا نَُسواْ َما ذُك ِّ فَلَمَّ

یَن َظلَُمواْ بِّعَذَاٍب بَئِّ یَْنَهْوَن عَ    (165:)اعراف{یٍس بَِّما َكانُواْ یَْفُسقُونَ نِّ السُّوءِّ َوأََخذْنَا الَّذِّ

 میداشتند نجات دادیم.  باز انانی را که از بدیموش کرده اند شده  بود ند فرا پند دادههنگامیکه  انچه را به ان ترجمه:

   السالم  .دعای خالصانه مانند: دعای یونس علیه 

 .سنت است که نماز استسقاء خوانده شود. خواندن نماز استسقاء 

دَ  دََخلَ  َرُجال   أَنَّ  َمالِّكٍ  ْبنِّ  أَنَسِّ  َعنْ  نْ  ُجُمعَةٍ  یَْومَ  اْلَمْسجِّ  فَاْستَْقبَلَ  یَْخُطبُ  قَائِّم  ?  هللاِّ  َوَرُسولُ  اْلقََضاءِّ  دَارِّ  نَْحوَ  َكانَ  بَابٍ  مِّ

ا?  هللاِّ  َرُسولَ  یثُنَا هللاَ  فَادْعُ  السُّبُلُ  َواْنقََطعَتِّ  اْْلَْمَوالُ  َهلََكتِّ  هللاِّ  َرُسولَ  یَا قَالَ  ثُمَّ  قَائِّم  ثْنَا) یُغِّ  یَاي روایة احمد: )وف (یُغِّ

ِّ، َرُسولَ  ي، َهلََكتِّ  اْلَمَطُر، ُحبِّسَ  اّللَّ َ  ادْعُ  اْلَمَواشِّ ثْنَا اللَُّهمَّ  قَالَ  ثُمَّ  یَدَْیهِّ ?  هللاِّ  َرُسولُ  فََرفَعَ  یَْسقِّیَنَا( أَنْ  اّللَّ ثْنَا اللَُّهمَّ  أَغِّ  اللَُّهمَّ  أَغِّ

ثْنَا  (319/ 20) مخرجا أحمد مسند، (57: ص) النجاة طوق نسخة-البخاري صحیح .أَغِّ

 ومن هللا  التوفیق 


