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عَذَابََالقَبََورَََ2جَادََثَانَََ4141هـ َ
َ،وتفردََبالعََزةََوالكَ َْبياءََ
َاحلمدََللََاحليََالذيَالَميوتَََ،تـََوحَدََبالدَ َْميومَةََوالبـَقَاءََ ّ
همَإىلَسَعداءَََوأَ َْشقياءَََ.حنمدَهَسَبحانَهَ
َ،وطَ َوقََعبادَهَبَطَ ْوقََالفَناءَََ،وفـََرقَ َْ
ستَغفََرهََونـَتَوبََإَليهََ،ونَعوذََباللََمَ َْنَشَرورََأََنْفَسَنَاََ،ومَ َْنَسَيَئاتََ
ونَستَعَينَهََ َونَ َْ
أَ َْعمالنَاََ،وأَ َْشهدََأنَالَإَلَهََإالَاللَََو َْحدَهََالَشََريكََلَهَََ،وأَ َْشهدََأَنََنَبَيـَنَاَمَمَداًَ
همَلََربَهَ
صدَقََالعَبادََشَ َْكراًََ،وأَ َْعظَمَ َْ
عََْبدَهَََوَرسَولَهَََ،هَوََالَ َْخشَىَلَربَهََوالَتَْـقَىََ،أَ َْ
صحَابَهَََ،والتَابَعَيََومَ َْنَتَبَعَهَ َْمَ
َذ َْكراًََ،صَلَىَاللََوسَلَمََوبَ َاركََعليهََ،وعلىَآلَهََوأَ َْ
ىلَيـَ َْومََالدََيْنَََ .
بَإَ َْحسَانََإَ ًَ
اعلَمَواَأَنَكَ َْمَعَ َْنَقََريبََمَنََالدََنْياَمَغَادََرونََ
اهللََ-و َْ
أَمَاَبعدَََ:فاتقَواَاهللََ-عبادََ هَ
سئَولَونََََ،وبَأَ َْعمَالَكَ َْمَ َْمَزيَونََ،
صحَابََمَفَ َارقَونَََ،وعَ َْنَأَفَْـعَالَكَ َْمَمَ َْ
َ،ولَلَ َْهلََوالَ َْ
َ
تَموازينهَفأولئكَهمَ
وعَلَىَتـَ َْفَريطَكَ َْمَنَادَمَونَََ،قَالََاللََتـَعَاىلََ(فم ْنَثـقل ْ
تَموازينهَفأولئكَالذينَخسرواَأنْـفسه ْمَِفَجهنمَخالدونَ
الْم َْفلحونَ*َوم ْنَخف ْ
*َتـ ْلفحَوجوههمَالنارَوه ْمَفيهاَكاحلونَ) َ
اَرَْوضَةََمَ َْنَ
أَيَهاَا هَلخَ َوةَََ:إَنََالقَْبَـرََهوََالفَاصَلََبيََالدَنياَواآلخََرةََََ،وهَوََإَمَ َ
َريَاضََالَنَانََأَ َْوَحَ َْفَرةََمَ َْنَحَفَرََالنـَ َْيانََ،فـعَ ْنَهانئَم ْوىلَعثْمانََرضيَاللَعْنهََ
قالََ:كانَعثْمانَبْنَعفانَإذاَوقفَعلىَقـ ْبَيـْبكيَحَّتَيـبلَحلْيتهَ!َفقيلَلهََ:
َالنةَوالنارَوالَتـْبكيَوتـْبكيَم ْنَهذاَ؟َقالََ:إنَرسولَاللهَصلىَاللَعلْيهَ
ت ْذكر َْ
َاآلخرةَََ،فإ ْنََناَمْنهَفماَبـ ْعدهَأيْسرَمْنهََ،وإ ْنَ
وسلمََقالَ(إنَالْقْبـرَأولَمنازل ْ
َلَْيـْنجَمْنهَفماَبـَ ْعدهَأشدَمْنه)َقالََ:وقالَرسولَاللهَصلىَاللَعلْيهَوسلمََ(ماَ
رأيْتَمْنظًراَقطَإالَوالْقْبـرَأفْظعَمْنه)َرواهَابنَماجهَوحسنهَاللبانََ .
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عنَالْبـراءَبْنَعازبََرضيَاللََقالَََ:خر ْجناَمعَالنبََصلىَاللَعلْيهَوسلمََِفَ
جنازةَرجلَم ْنَالَنْصارَفانْـتـهْيـناَإىلَالْق ْبَولماَيـ ْلح ْدَفجلسَرسولَاللهَصلىَاللَ
علْيهَوسلمَ وجل ْسناَح ْولهَوكأنَعلىَرءوسناَالطْيـرَوِفََيدهَعودََيـْنكتَِفَالَ ْرضَ
استعيذواَباللهَم ْنَعذابَالْق ْبَ)َمرتـ ْيَأ ْوَثالثًاَُثَقالََ(إنَ
فـرفعَرأْسهَفـقالََ( ْ
الْعْبدَالْم ْؤمنَإذاَكانَِفَانْقطاعَم ْنَالدنْـياَوإقْـبالَم ْنَاآلخَرةَنـزلَإلْيهَمالئَكةَم ْنَ
السماءَبيضَالْوجوهَكأنَوجوهه ْمَالش ْمسَمعه ْمَكفنَم ْنَأ ْكفانَا ْلنةَوحنوطَ
ََيلسواَمْنهَمدَالْبصرَُثََييءَملكَالْم ْوتَعلْيهَ
م ْنَحنوط ْ
َالنةََ(َ)4حَّت ْ
َاخرجيَإىلَم ْغفرةَم ْنَ
ََيلسَعَْندَرأْسهَفـيـقولَََ:أيـتـهاَالنـ ْفسَالطيبة ْ
السالمَحَّت ْ
ضوانََ!َقالَََ:فـت ْخرجَتسيلَكماَتسيلَالْقطْرةَم ْنَِفَالسقاءََ،فـيأْخذهاَ
اللهَور ْ
يََ،حَّتَيأْخذوهاَفـي ْجعلوهاَِفَذلكَ
فإذاَأخذهاََلَْيدعوهاَِفَيدهَط ْرفةََع ْ َ
تَعلىَو ْجهَ
الْكفنَوِفَذلك ْ
َاحلنوطَوَيْرجَمْنـهاَكأطْيبَنـ ْفحةَمَ ْسكَوجد ْ
صعدونَبَاَفالَميَرونَ-يـ ْعِنَباََ-علىَمإلَم ْنَالْمالئكةََإالَقالواَ
الَ ْرضَقالَفـي ْ
َ:ماَهذاَالرَوحَالطيبََ؟َفـيـقولونَََ:فالنَبْنَفالنََ،بأ ْحسنَأ ْْسائهَالِتَكانواَ
يسمونهَباَِفَالدنْـياََ،حَّتَيـْنتـهواَباَإىلَالسماءَالدنْـياَفـي ْستـ ْفتحونَلهَفـيـ ْفتحَ
َل ْمَفـيَشيـعهََ(َ)2م ْنَكلَْساءَمقربوهاَإىلَالسماءَالِتَتليهاََ،حَّتَيـْنتـهىَبهَإىلَ
السماءَالسابعةَََ،فـيـقولَاللهَعزَوجلَََ:ا ْكتبواَكتابَعْبديَِفَعلَييََ،وأعيدوهَ
إىلَال ْرضََ،فإنَمْنَـهاَخل ْقتـه ْمَوفيهاَأعيده ْمَومْنـهاَأ ْخرجه ْمَتارةًَأ ْخرىََ.قالََ
َ:فـتـعادَروحهَِفَجسدهَََ،فـيأْتيهَملَكانَفـي ْجلسانهَفـيـقوالنَلهَََ:م ْنَربكََ؟َ
فـيـقولََ:رِّبَاللَهََ!َفـيـقوالنَلهَََ:ماَدينكَ؟َفـَيـقولَََ:ديِنَاإلسالمََ!َفـيـقوالنَلهََ
َ:ماَهذاَالرجلَالذيَبعثَفيك َْمَ؟َفـيـقولَََ:هوَرسولَاللهَصلىَاللَعلْيهَوسلمََ
فـيـقوالنَلهَََ:وماَع ْلمكََ؟َفـيـقولََ:قـرأْتَكتابَاللهَفآمْنتَبهَوصدَقْتََ!َ
َالنةَََ،وألْبسوهَم ْنَ
فـيـناديَمنادَِفَالسماءََ:أ ْنَصدقَعْبديَََ،فأفْرشوهَم ْن ْ

جمموعة اخلطب املنربية للشيخ حممد بن مبارك الشرايف (عَذَابُ القُُبورِ)

3

َالنةَََ،قالََ:فـيأْتيهَم ْنَرْوحهاَوطيبهاََ،ويـ ْفسحَلهَِفَ
النةََ،وافْـتحواَلهَبابًاَإىل ْ
ْ
قـ ْبهَمدَبَصرهَََ .
قالَََ:ويأْتيهَرجلَحسنَالْو ْجهَََ،حسنَالثـيابََ،طيبَالريحََ،فـيـقولَََ:أبْش ْرَ
بالذيَيسركََ،هذاَيـ ْومكَالذيَكْنتَتوعدَََ،فـيـقولَلهَََ:م ْنَأنْتَ؟َفـو ْجهكَ
اْل ْيَ!َفـيـقَولَََ:أناَعملكَالصالحََ!َفـيـقولَََ:ربَأق ْمَالساعةَحَّتَ
الْو ْجهََييءَب ْ
أ ْرجعَإىلَأ ْهليَومالَََ .
قالَََ:وإنَالْعْبدَالْكافرَإذاَكانَِفَانْقطاعَم ْنَالدنْـياََ،وإقْـبالَم ْنَاآلخرةَََ،نـزلََ
إلْيهَم ْنَالسماءَمَالئكةَسودَالْوجوهَمعه ْمَالْمسوحََ(َ)4فـَي ْجلسونَمْنهَمدَالْبصرَ
َاْلبيثةَ
ََيلسَعْندَرأْسهََ،فـيـقولَََ:أيـتـهاَالنـ ْفس ْ
َُ،ثََييءَملكَالْم ْوتَحَّت ْ
اخرجيَإىلَسخطَم ْنَاللهَوغضبََ!!!َقالَََ:فـتـفرقَِفَجسدهَََ،فـيـْنتزعهاَكماَ
ْ
يـْنتـزعَالسفودََ(َ)1م ْنَالصوفََالْمْبـلَولََ! َ
ََيعلوهاَِفَت ْلكَ
فـيأْخذهاََ،فإذاَأخذهاََلَْيدعوهاَِفَيدهَط ْرفةَع ْ َ
يََ،حَّت ْ
صعدونَ
الْمسوحَََ،وَيْرجَمْنـهاَكأنْـتََريحَجيفةَوجد ْ
تَعلىَو ْجهَال ْرضََ!!!َفـي ْ
َاْلبيثَ؟؟؟َ
بَاََ،فالَميرونَباَعلىَمإلَم ْنَالْمالئكةَإالَقالواََ:ماَهذاَالروح ْ
فـيـقولونَََ:فَالنَََبْنََفَالنَََ،بأقْـبحَأ ْْسائهَالِتَكانَيسمىَباَِفَالدنْـياَ!!!َحَّتَ
يـْنتـهىَبهَإىلَالسماءَالدنْـياََ،فـي ْستـ ْفتحَلهَفالَيـ ْفتحَلهَََُ،ثَقـرأَرسولَاللهَصلىَ
الملَِفَ
َالنةَحَّتََيلجََ ْ
اللَعلْيهَوسلمَ(الَتـفتحََلَ ْمَأبْـوابَالسماءَوالَي ْدخلون ْ
َاْلياطَ) َ
سم ْ
فـيـقولَاللهَعزَوجلََ:ا ْكتبوَاَكتابهَِفَسجيَِفَال ْرضَالس ْفلىَ!َفـتطْرحَروحهَ
ط ْر ًحاََُ،ثَقـرأََ(وم ْنَي ْشرْكَباللهَفكأَّناَخرَم ْنَالسماءَفـت ْخطفهَالطْيَـرَأ ْوَتـ ْهويَ
بهََالريحَِفَمكانَسحيقَ)َفـتـعادَروحهَِفَجسدهََ،ويأْتيهَملَكانََ،فـي ْجلسانهَ
فـيـقوالنَلهَََ:م ْنَربكَفـيـقولَََ:ه ْاهَه َْاهََ،الَأ ْدريَ!َفـيـقوالنَلهَََ:ماَدَينكََ؟َ

4

جمموعة اخلطب املنربية للشيخ حممد بن مبارك الشرايف (عَذَابُ القُُبورِ)

فـيـقولََ:ه ْاهَه ْاهََ،الَأ ْدريَ!َفـيـقوالنَلهَََ:ماَهذاَالرجلَالذيَبعثَفيك ْمَ؟َ
فـيـقولَََ:ه ْاهَه َْاهَالَأ ْدريَ!َفـيـناديَمنادَم ْنَالسماءََ:أ ْنَكذبَفافْرشواَلهَم ْنَ
النارَََ،وافْـتحواَلهَبابًاَإىلَالنارََ،فـيأْتيهَم ْنَحَرهاَوْسومهاَ!!!َََويضيقَعلْيهَ
ضالعهَ(َ،وِفَروايةََُ:ثَيـقيضَلهَأ ْعمىَأبْكمَمعهَم ْرزبةَ
قـْبـرهََحَّتََتْتلفَفيهَأ ْ
سمعهاَماَبـ ْيَ
ضربهَباَض ْربةًَي َْ
م ْنَحديدَل ْوَضربَباَجبلَلصارَتـرابًاَقالَفـي ْ
الْم ْشرقَوالْم ْغربَإالَالثـَقل ْيَفـيصيَتـرابًا)َويأْتيهَرجلَقبيحَالْو ْجهََ،قبيحَالثـيابَ
َ،مْنتَالريحَََ،فـيـقولَََ:أبْش ْرَبالذيَيسوءكَََ،هذاَيـ ْومكَالذيَكْنتَتوعدَ!َ
َاْلبيثََ!َ
فـيـق َولَََ:م ْنَأنْتَ؟َفـو ْجهكَالْو ْجهََييءَبالشرَ؟َفـيـقولَََ:أناَعملك ْ
فـيـقولَََ:ربَالَتق ْمَالساعةَ)َرواهَأمحدَأبوَداوودََوالنسائيَوصححهَواللبان َ

اعتَبـَرََ َومَ َْوعَظَةََ
أَيَهاَالمَسلمونَََ:الََشَكََأَنََهَذَاَحَدََيْثََعَظَيمَََ،وفَيهَعَْبَـَرةََلَمَنََ َْ
لَمَ َْنَأََلْقَىَالسَ َْمعَََوهَوََشَهَيدََ!!! َ
استـَ َْغفَروهََإَنَهََهَوََ
َولَكَ َْمَمَ ْنََكَلََذََنْبََفَ َْ
أَقَ َولََقـََْولََهذاَََ،وأَ َْستغفرََاللََالعَظَيمََلَ َ
الغَفَورََ َالرحَيمَََ .
َ
َ
اْل َطْبَةََالثَانَيَةَ َ
َْ
احلمدََللََربََالعَالَميََوالصالةََوالسالمََعلىَنبيـَنَاَممدََوعلىَآلَهَوصحبَهَ
جعيَََ .
أَ َْ
اعمَلَواَلَنَجَاتَكمَوجَاهَدَواَْلَالصَكَمََ،
أَمَاَبعدََفياَأيَهاَالمسلمونَََ:اتقواَاللَََ،و َْ
أسبَابَاًََ،ولَلنَجاةََمنهَأَبَْـَوابَاًََ،فَمَ َْنَعََرفََالَ َْسبَابََ
اعلَمَواَأنََلَعَذَابََالقبََ َْ
و َْ
اهتَدَىَبَاللََ
َ،ومَ َْنَ َْ
هاََ،ومَ َْنَتـَ َوقَىَالشَرََ َوقَاهََاللَََ َ،ومَ َْنَفـَرََإَىلَاللََآَواهََ َ
اجتـَنَبَ َ
َْ
هَدَاهََ .
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صحَابََالقبورََيـَعَذَبَونََعلىََ:إ ْعراضه ْمَع ْنَدينََاللَََ،
أيَهاَا هَلخوةَََ:إَنََأَ َْ
َ،ومَفَ َارقَتَهَ َْمَلَطََريقََرسولَهَصلىَاللَعلْيهَ
وإضَاعَتَهَ َْمَلَ َْمَرهَََ،وَْارتَكَابَ َْمَلَمَعَاصََْيهَ َ
ِفَقبورهَمََ،فَ هَمنََذََلهكََ
صحَابَاَ َ
تَأدلةََِفَمَعَاصََمَعَْيَـنَةََيـَعَذَبََأَ َْ
وسلمَََ َ،وقَ َْدََوَردَ َْ
َ:
االستَْبَـَراءََمَ َْنَالبـَ َْولَََ،فع ْنَعْبدَاللهَ
الذيَ َميْشَيَبَالنَمَيمَةََبيََالناسَََوالذيَيـَْتَـَركََ َْ
بْنَعباسَرضيَاللََعْنـهَمَاَقالََ:مرَالنبَصلىَاللَعلْيهَوسلمََبقْبـريْنََ،فـقالَ
(إنـهماَليـعذبانََ،وماَيـعذبانَِفَكبيَأماَأحدُهاََ:فكانَالَي ْستِتَم ْنَالْبـ ْولََ
(َ)5وأماَاآلخرََ:فكانَميْشيَبالنميمة)َمتفقَعليه َ
الربَاََ َ،ورَفْضََالقََْرآنََََ،والنومََعنَ
الزنَاََ،وأَ َْكلََ َ
ذابَالقَبَ هَرََ َ:
ابَعَ هَ
ومنََأَسَبَ هَ
هَ
الصالةََالَ َْكتَوبَةَََ،والكَذَبََالذيَيـَْبَـلَغََاآلفَاقََ!!!َََ َ
فع ْنَْسرةَبْنَجْندبََرضيَاللََعْنهََقالَََ:كانَالنبَصلىَاللَعلْيهَوسلمََإذاَ
صلىَصال ًةَأقْـبلَعلْيـناَبو ْجههَفـقالَ(م ْنَرأىَمْنك ْمَاللْيـلةَرْؤيا)َقالَََ:فإ ْنَرأىَ
أحدَقصهاََ،فـيـقولَماَشاءَاللهَََ،فسألناَيـ ْوًماَفـقالَ(ه ْلَرأىَأحدَمْنك ْمَرْؤياَ
؟)َقـ ْلناََ:الََ!َقالَ(لكِنَرأيْتَاللْيـلةَرجل ْيَأتـيانَفأخذاَبيديَفأ ْخرجانَإىلَ
ْال ْرضَالْمقدسةَََ،فإذاَرجلَجالسَورجَلَقائمَبيدهَكلوبَم ْنَحديدَََ،ي ْدخلَ
َاآلخرَمثْلَذلكَََ،
ذلكَالْكلوبَِفَش ْدقهَحَّتَيـْبـلغَقـفاهَََُ،ثَيـ ْفعلَبش ْدقه ْ
صنعَمثْـلهََ!َ َ
ويـ ْلتئمَش ْدقهَهذاَفـيـعودََ،فـي ْ
ضطجعَعلىَ
قـ ْلتََ:ماَهذاَ؟َقاالَََ:انْطل َْقَ!َفانْطل ْقناََ،حَّتَأتـْيـناَعلىَرجلَم ْ
قـفاهَورجلَقائمَعلىَرأْسهَبف ْهرَأ ْوَص ْخرةََ،فـي ْشدخَبهَرأْسهَفإذاَضربهَتد ْهدهَ
احلجرََ،فانْطلقَإلْيهَليأْخذهََ،فالَيـ ْرجعََإىلَهذاَحَّتَيـ ْلتئمَرأْسهَََ،وعادَرأْسهََ
ْ
كماَهوَََ،فـعادَإلْيهَفضربهَ!َقـ ْلتَََ:م ْنَهذاَ؟َقاالَََ:انْطل ْقَ!َفانْطل ْقناَإىلَ
ََتتهَن ًاراََ،فإذاَاقْـتـربَ
ثـ ْقبَمثْلَالتـنورَََ،أ ْعالهَضيقَوأ ْسفلهَواسعََ،يـتـوقد ْ
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تَرجعواَفيهاََ،وفيهاَرجالَونساءَعراةَ!َ
ْارتـفعواَحَّتَكادَأ ْنََيْرجواَفإذاََخد ْ
فـق ْلتََ:م ْنَهذاَ؟َقاالَََ:انْطل ْقََ،فانْطل ْقناََ،حَّتَأتـْيـناَعلىَنـهرَم ْنَدمََ،فيهَ
رجلََقائمَعلىَوسطَالنـهرَََ،وعلىَشطَالنـهرَرجلَبـ ْيَيديْهَحجارةَََ،فأقْـبلَ
الرجلَالذيَِفَالنـهرَفإذاَأرادَأ ْنََيْرجَرمىَالرجلَِبجرَِفَفيهَفـردهَحْيثَكانَ
خرجَرمىَِفَفيهَِبجرَفـيـ ْرجعَكماَكانََ!َفـق ْلتََ:ماَهذاَ
فجعلََ!َََكلماَجاءَلي َْ
؟َقاالََ:انْطل ْقَفانْطل ْقناََ)...إَىلََأَ َْنَقَالََ(قـ ْلتََ:طوفْـتمانَاللْيـلةَفأ ْخبانَعماَ
رأيْتََ،قاالَََ:نـع ْمَ!َأماَالذيَرأيْـتهَيشقََش ْدقهَََ:فكذابَُيدثَبالْك ْذبةَ
صنَعَبهَإىلَيـ ْومَالْقيامةََ! َ
فـت ْحملَعْنهَحَّتََتـْبـلغ ْ
َاآلفاقََفـي ْ
والذيَرأيْـتهَي ْشدخَرأْسهََ،فـرجلَعلمهَاللهَالْق ْرآنَفـنامَعْنهَباللْيلَوَلَْيـ ْعم َْلَفيهَ
بالنـهارَيـ ْفعلَبهَإىلَيـ ْومَالْقيامةََ(وِفَروايةََ:فَإَنَهََ َالرجَلََيََأْخَذََالقََرآنََفـَيـََْرفَضَهَََ،
َويـَنَامََعَنََالصَالةََالَ َْكتَوبَةَ)َوالذيَرأيْـتهَِفَالثـ ْقبَفـه ْمَالزناةََ،والذيَرأيْـتهَِفَ
)َرَواهََالبَخَ َاري َ
النـهَرَآكلواَالربا َ
جْلَةََمَ َْنَأَ َْسبَابََعَذَابََالقَ َْبََ،فـَعَلَْيَـنَاَأَ َْنَنـَتَجَنَبَهاَ
فَهَ هَذ َههََ-أَيَهاَالمسلمونَََ َ-
هاَوحنَذَرََغَْيَـَرنَاَمَْنَـهَاَ! َ
َونـََْبتَعَدََعََْن َ
اللهمَإنَاََ،ونـَعوذَبكَم ْنَعذابَجهنمََ،وم ْنَعذابَالْق ْبََ،وم ْنَفْتـنةَالْم ْحياَ
صل ْحَلَناَدينـَناَاَلذيَهوَ
والْمماتََ،وم ْنَشرَفْتـنةَالْمسيحَالدجالَََ،اللهمَأ ْ
صل َْحَلَناَآخرتـَناَالِتَإلْيـهاَ
صل ْحَلَناَدنْـياناَالِتَفيهاَمعاشَناَ،وأ ْ
صمةَأَ ْمَرناَ،وأ ْ
عْ
اجع ْلَالْم ْوتَراحةًَلَناَم ْنَكلَشرَ
اجع ْلَا ْحلياةَزيادةًَلَناَِفَكلَخ ْيَ،و ْ
معادَناََ،و ْ
َاآلخرةَحسنةًَوقناَعذابَالنارََ،وصَلََاللَهَ َْمَ
َ.ربـناَآتناَِفَالدنْـياَحسنةًَوِف ْ
يََ َ.
جعَيَََواحلمدََللَََربََالعَالَمَ ْ َ
َوسَلَ َْمَعَلَىَنـبَيَنَاَمَمدََوعلىَآلَهََوصحبَهََأَ َْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ
( )4احلنوطَماََيلطَمنَالطيبَلكفانَالوتىَوأجسادهمَ.
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التشييعََ:هوَاْلروجَمعَأحدَلتوديعهَأوَلتبليغهَمنزلهََ،يعِنََ:يستقبلهَ
ويصحبهَبعدَدخولهَِفَالسماءَ.
هوََ:اللباسَاْلشنَ.
حديدةَمعكوفَرأسهاَكالكلوبَ.
أيَالََيعلَسِتةَتقيهَمنَبولهَورويَ"الَيستبئَ"َفإذاَوقعَالبولَ
علىَثيابهَأوَبدنهََلَيغسلهََ .

