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 العز في العبودية هلل

العز في العبودية خطبة الجمعة بعنوان: " - حفظه اهلل - ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي
، الُمسارعة إلى مرضاة اهلل تعالى بفعل الطاعات، واجِتناب المعاِصي والُمنكرات يها عن"، والتي تحدَّث فهلل

وأن هذا هو مكمُن عزِّ العبد في الدنيا واآلخرة، وبّين أن الشرع الُمطهَّر قد اشتمَل على العبادات الُمتنوِّعة 
، وحَّر لدين، وِصلٍة لألرحام، وغير ذلك؛ من صالٍة وصياٍم، وبرٍّ للواتيسيًرا وفضاًل من اهلل تعالى على عباده

 .من االبتداع في الدين، ثم ختَم ُخطبَته بضرورة التناُصح والتحاّب فيما بين المسلمين

 

 الخطبة األولى

ال تنفعُه طاعُة الطائِعين، وال تُضرُّه معصيُة العاِصين، من عِمَل ، الغني عن العالمينالحمد هلل، الحمد هلل 
فائُز بثواِب الُمحِسنين، ومن عِمَل المعاِصي فهو مع الخاِسرين ولن يُضرَّ اهلَل شيًئا وسَيجِزي الصاِلحات فهو ال

ال إله إال اهلل وحده ال شريك وأشهد أن  ،على نعمه التي ال تُعدُّ وال ُتحَصى أحمُد ربي وأشكُره ،اهلل الشاِكرين
بعَثه اهلل بالُهدى ودين الحقِّ فجعَله رحمًة  هه ورسولُ عبدُ َدنا محمًدا وأشهد أن نبيَّنا وسيِّ ، إله الخلق أجمعين له

 .المتقين هوعلى آله وصحبِ  ،محمدٍ وخليِلك ك ورسوِلك اللهم صلِّ وسلِّم وباِرك على عبدِ ، للعالمين

 أما بعد:
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 .بفعِل ما يُرِضيه من الطاعات، وترِك ما يُغِضُبه من الُمحرَّمات - أيها المسلمون - فاتقوا اهلل

، وقـُوَّة الُمسلم في توكُّله على مواله، -عز وجل  - أن ِعزَّ العبد في عبوديَّته لربّه - عباد اهلل - لمواواع
وِغناه في ُمداَومة الدعاء برفع حاجاته كلِّها إلى اهلل تعالى، وفالَحه في إحسانِه لصالتِه، وُحسَن عاِقَبته في 

، واإلحسان إلى الخلق، وُطمأنينَة ه في برِّ الوالَدين وِصَلة األرحاملربِّ العالمين، وانِشراَح صدرِه وُسرورَ  تقواه
 .-جل وعال  -قلِبه في اإلكثاِر من ِذكِر اهلل الُمنِعم 

وانِتظاَم أمور اإلنسان واسِتقامَة أحواِله باألخذ باألسباب المشروعة، وترك األسباب الُمحرَّمة، مع تفويِض 
 أخٍُّر وال كَسل.، وإنجاز األعمال في أوقاتِها بال ت-وتعالى سبحانه  -األمور كلِّها للخالِق الُمدبِّر 

 - الربِّ  عبوديَّة عن واإلعراض اآلخرة، ونسيان، وُخسراُن العبد وِخذالنُه في الرُّكوِن إلى الدنيا والرِّضا بها
نـَْيا اْلَحَياةِ بِ  َوَرُضوا ِلَقاَءنَا يـَْرُجونَ  اَل  الَِّذينَ  ِإنَّ  :تعالى اهلل قال ،- وعال جل  َعنْ  ُهمْ  َوالَِّذينَ  ِبَها َواْطَمأَنُّوا الدُّ

 ِممَّنْ  َأْظَلمُ  َوَمنْ : تعالى وقال ،[8 ،7: يونس] َيْكِسُبونَ  َكانُوا ِبَما النَّارُ  َمْأَواُهمُ  ُأولَِئكَ ( 7) َغاِفُلونَ  آيَاتَِنا
َها َأْعَرضَ  ثُمَّ  رَبِّهِ  بِآيَاتِ  ذُكِّرَ   [.22: السجدة] ُمْنَتِقُمونَ  اْلُمْجرِِمينَ  نَ مِ  ِإنَّا َعنـْ

 من وجَرت األعمار، طُولَ  تعالى اهلل أعطاهم فقد الخالية؛ والقرون الماضية األمم في عبَـًرا لكم اهلل جعلَ  وقد
 في لهم اهلل ومكَّن واألبصار، واألسماع األبدان بقوَّة وُمتِّعوا األمصار، وبَنوا القصورَ  وشيَّدوا األنهار، تحتهم
 األسباَب. لهم وسخَّر األرض

 َوَلَقدْ : تعالى اهلل قال واألوالد، األموال عنهم دفَعت وال والنعيم، الُقوى من فيه كانوا ما عنهم أغنى فما
 َواَل  َأْبَصارُُهمْ  َواَل  َسْمُعُهمْ  ُهمْ َعنْـ  َأْغَنى َفَما َوَأْفِئَدةً  َوَأْبَصارًا َسْمًعا َلُهمْ  َوَجَعْلَنا ِفيهِ  َمكَّنَّاُكمْ  ِإنْ  ِفيَما َمكَّنَّاُهمْ 
 [.22: األحقاف] َيْستَـْهزِئُونَ  بِهِ  َكانُوا َما ِبِهمْ  َوَحاقَ  اللَّهِ  بِآيَاتِ  َيْجَحُدونَ  َكانُوا ِإذْ  َشْيءٍ  ِمنْ  َأْفِئَدتـُُهمْ 
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نـَْيا َياةُ اْلحَ  تـَُغرَّنَُّكمُ  َفاَل  غيُره، به ُوِعظ من والشقيُّ  بغيره، اتَـَّعظ من والسعيدُ   اْلَغُرورُ  بِاللَّهِ  يـَُغرَّنَُّكمْ  َواَل  الدُّ
 .[11: لقمان]

قال اهلل  األمل، وطولُ  الدنيا أحًدا نَّ تُغرَّ  وال الصالحات، األعمال من عليه تقِدرون بما اهلل للقاء واستِعدُّوا
 َكِلَمة   ِإنَـَّها َكالَّ  تـَرَْكتُ  ِفيَما َصاِلًحا َأْعَملُ  َلَعلِّي( 99) اْرِجُعونِ  َربِّ  قَالَ  اْلَمْوتُ  َأَحَدُهمُ  َجاءَ  ِإَذا َحتَّىتعالى: 

َعثُونَ  يـَْومِ  ِإَلى بـَْرزَخ   َورَائِِهمْ  َوِمنْ  قَائُِلَها ُهوَ   [.111 ،99: المؤمنون] يـُبـْ

 اهلل رسول ُسنَّةَ  وافقَ  ما على له، شريك ال وحده -عز وجل  - هللا عبادة في كلِّه الخير اجتماعَ  أن واعلموا
 الصالة عليه - اهلل رسول ومحبَّةِ  -عز وجل  - اهلل ومحبَّةِ  اإلخالصِ  مع ،- وسلم عليه اهلل صلى -

 إال مماته وبعد حياته في يسَعد ولن جنََّته، يدُخل ولن ،- وجل عز - اهلل ِرضوانَ  أحد   ينالَ  ولن ،- والسالم
 .- وتعالى تبارك - اهلل بعبادةِ 

ْنسَ  اْلِجنَّ  َخَلْقتُ  َوَما: تعالى اهلل قال لُمكلَّفون،ا ُخِلق وللعبادة  .[52: الذاريات] لِيَـْعُبُدونِ  ِإالَّ  َواإْلِ

 في خيراتها وُسبوغ تها،بركَ  وممُ وعُ  للُمكلَّفين، منافعها وكثرة بها، هِ وفرحِ  بالعبادة - تبارك وتعالى - اهلل اضَ ولرِ 
 وليلَحق السابِقون، منها ليستكِثرَ  ُمطلقًة؛ أو ُمقيَّدةً  حبابًا،استِ  أو جوبًاوُ  ر،والنها الليل في بها اهلل أمرَ  ؛الدارَين
 .الُمقصِّرون الُعبَّاد بركبِ 

 هدي موافقة مع ،- سبحانه - للمعبود والُخضوعِ  الذلِّ  وكمالُ  العالمين، ربِّ  محبَّة كمالُ  هو العبادة وكمالُ 
 .- وسلم عليه اهلل صلى - النبي

 كلِّهم، للُمكلَّفين العبادات شَرعَ  أن: هودِ جُ و  هكرمِ  وَسعة بعباده، وُلطفه ،- وجل عز - اهلل رحمة ومن
؛ كأوقات الصلوات وغيرِها من الفاِضلة األوقاتِ  لهم وبيَّن لُيثيَبهم، ؛- سبحانه - اهلل إلى بها يتقرَّبون
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 لم الفاضلَ  الزمانَ  لهم يُبيِّن لم ولو ،الخير من كِثرواتسلي العبادات، ثوابُ  فيها يتضاَعفُ  التي العباداتِ 
 َأِمْنُتمْ  فَِإَذا: تعالى وقال ،[151: البقرة] تـَْعَلُمونَ  َتُكونُوا َلمْ  َما َويـَُعلُِّمُكمْ : تعالى اهلل قال يعرِفوه،
 [.219: البقرة] تـَْعَلُمونَ  َتُكونُوا َلمْ  َما َعلََّمُكمْ  َكَما اللَّهَ  فَاذُْكُروا

 بعضُ  يتمكَّن لم فإذا بها، -عز وجل  - اهلل إلى والتقرُّب بها القيام إلى الُمكلَّفين دعا عبادةً  هللا شرعَ  وإذا
 من فاَتهم ما ِجنسِ  من الطاعات من لهم وشرعَ  الطاعات، من أبوابًا للُمكلَّفين اهلل فتحَ  ِفعلها من الُمكلَّفين
 بات.الُقرُ  وثوابَ  الطاعات، عزَّ  العبادُ  لينالَ  العبادات؛

 وإكرامَ  رِحمهما، وِصلةَ  عنهما، والحجَّ  عنهما، والصدقةَ  لهما، الدعاءَ  له اهلل عَ َشر  فقد والَديه يُدِرك لم فمن
 .برِّهما على يستمرُّ  فكذلك اماتَ  ثم أدرَكهما ومن صديقهما،

: قال موتهما؟ بعدبه  هماأبرُّ  شيء   أبـََويَّ  برِّ  من بِقيَ  هل! اهلل رسول يا: قال رجالً  أن الساعدي ُأسيد أبي عن
 الرَِّحم وِصلةُ  بعدهما، من هماعهدِ  وإنفاذُ  لهما، واالستغفارُ  ،- لهما الدعاء: أي - عليهما الصالةُ  نعم؛»

 .داود أبو رواه ؛«صديِقهما وإكرامُ  بهما، إال تُوَصل ال التي

 عظيًما ذنًبا أصبتُ  إني! اهلل رسول اي: رجل   قال: قال - عنهما اهلل رضي - عمر ناب عن األم، بمنزلة والخالةُ 
 ؛«فِبرَّها»: قال نعم،: قال. «خالٍة؟ من لك فهل»: قال ال،: قال. «؟لك أمٍّ  من هل»: قال توبة؟ من لي فهل
 .الترمذي رواه

 بن سعيد عن ؛من هذا المال ويتصدَّقُ  نفَسه وينفعُ  بيده فليعَمل منه به ويتصدَّقُ  يتصدَّقُ  ماالً  يِجد لم ومن
ه، عن أبيه، عن بُردة، بيأ : قيل. «صدقة ُمسلمٍ  كل على»: قال - وسلم عليه اهلل صلى - النبي عن جدِّ

 يُعينُ »: قال يستِطع؟ لم إن أرأيت: قيل: قال. «ويتصدَّق نفَسه فينفعُ  بيَديه يعتِملُ »: قال يِجد؟ لم إن أرأيتَ 
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 رواه ؛«صدقة   فإنها الشر؛ عن يُمِسك»: لقا ؟فعلي لم إن أرأيتَ : له قيل: قال ،«الملُهوف الحاجةِ  ذا
 .مسلم

 فصلَّى الشمسُ  تطُلع حتى اهلل يذُكر هصالَّ مُ  في جلسَ  ثم جماعٍة، في الفجرَ  صلَّى من»: الحديث وفي
 .«تامَّةٍ  تامَّةٍ  وُعمرةٍ  حجَّةٍ كان كأجِر  ركعَتين،

 الحسنات. رات، وما أجلَّ ثوابأال ما أعظَم نِعم ربِّ العالمين على العباد، وما أكثَر أبواب الخي

بإخالٍص، واتِّباٍع للهدي النبوي، وال تزَهَدنَّ في أي عمٍل صالٍح ولو كان قلياًل، وال  - أيها المسلم - فاعمل
 تحِقرنَّ السيِّئَة ولو كانت صغيرًة؛ فإن لها طالًِبا، وإن لها حسابًا.

 أيها المسلم:

 يَاتُبِطُل حسناِتك، أو تُنِقُص ثواَب األعمال الصالحات، قال اهلل تعالى: احَذر الِبدع؛ فإنها تهِدُم ديَنك، و 
 .[11: محمد] َأْعَماَلُكمْ  تـُْبِطُلوا َواَل  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّهَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيُـَّها

ُسحًقا »المالئكُة عن الحوض: يقول لمن ابَتدَع في الدين، ولمن تطُرُدهم  - صلى اهلل عليه وسلم -والنبي 
 ؛ رواه البخاري.«ُسحًقا لمن غيرَّ بعدي

أن تحَذَر من الُمحرَّمات، وتبتِعَد عنها، وأن تُبِغَضها؛ فإنها تُقسِّي القلَب،  - أيها المسلم - كما عليك
ي النفاَق، وهي من ، وتُغذِّ -تبارك وتعالى  - وتُقوِّي النفاَق، ويُكَتُب بها الشقاوُة للعبد إذا أعَرض عن اهلل

 َفَسْوفَ  الشََّهَواتِ  َواتَـّبَـُعوا الصَّاَلةَ  َأَضاُعوا َخْلف   بـَْعِدِهمْ  ِمنْ  َفَخَلفَ  أسباب ُسوء الخاتِمة، قال اهلل تعالى: 
 ،59: مريم] َشْيًئا ْظَلُمونَ يُ  َواَل  اْلَجنَّةَ  يَْدُخُلونَ  فَُأولَِئكَ  َصاِلًحا َوَعِملَ  َوآَمنَ  تَابَ  َمنْ  ِإالَّ ( 59) َغيًّا يـَْلَقْونَ 

.َغيًّا يـَْلَقْونَ ومعنى  .[21 ، شديُد الحرِّ  : واٍد في جهنَّم خبيث 
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على الُمسابـََقة إلى الخيرات؛ لتكون من الموُعودين بالدرجات الُعَلى، وإياك  - أيها المسلم - واحِرص
لفائِزين، وقد تُعاَقب بُدخول النار مع الداِخلين، والتأخُّر عن األعمال الصالحات فُتعاَقَب بالتأخُّر عن رُتَبة ا

ال يزاُل قوم  ». وفي رواية: «ال يزاُل قوم  يتأخَّرون حتى يُؤخِّرهم اهلل»: -صلى اهلل عليه وسلم  -قال النبي 
 .«يتأخَّرون حتى يُؤخِّرهم اهلل في النار

 اأْلَوَِّلينَ  ِمنَ  ثـُلَّة  ( 12) النَِّعيمِ  َجنَّاتِ  ِفي( 11) اْلُمَقرَّبُونَ  ُأولَِئكَ ( 11) السَّابُِقونَ  َوالسَّابُِقونَ قال اهلل تعالى: 
 .[14 -11: الواقعة] اآْلِخرِينَ  ِمنَ  َوَقِليل  ( 11)

 هذا قولي أقول الحكيم، والذكر اآليات من فيه بما وإياكم ونفعني العظيم، القرآن في ولكم لي اهلل بارك
 .الرحيم الغفور هو إنه فاستغفروه، من كل ذنٍب؛ المسلمين ولسائر ولكم لي اهلل وأستغفرُ 

 

 

 الثانية الخطبة

الرحيُم  له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد ،عظيم السُّلطان، قويِّ الُبرهان، ما شاء اهلل كان هلل الحمد
اللهم صلِّ وسلِّم وباِرك على  ،نالُمؤيَّد بُمعجزة الُقرآ هورسولُ  عبده محمًدا وسيَدنا نبيَّنا أن وأشهد ،الرحمن

 .عبِدك ورسوِلك محمٍد، وعلى آله وصحِبه ُأوِلي اإليمان واإلحسان

 :بعد أما
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 .ال تتعرَُّضوا لغَضِبه بمعِصَيتهو  ،تعالى بمحبَِّته وطاعِته اهلل فاتقوا

 :اهلل عباد

 َأْولَِياءُ  بـَْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنونَ ُكونوا على الحقِّ أعوانًا، وبُأُخوَّة اإلسالم إخوانًا، قال اهلل تعالى: 
َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  يَْأُمُرونَ  بـَْعضٍ   ُأولَِئكَ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َويُِطيُعونَ  الزََّكاةَ  َويـُْؤتُونَ  الصَّاَلةَ  َويُِقيُمونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويـَنـْ

 .[71: التوبة] َحِكيم   َعزِيز   اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهُ  َسيَـْرَحُمُهمُ 

، ومحبَُّة الخير له، بالنَّصيحة، وهي محبَُّة كل خيٍر، ونصرة  وِعزٌّ وتأييد  للمنصوِح له - أيها المسلم - وتمسَّك
صلى اهلل عليه  -قال: قال رسول اهلل  - رضي اهلل عنه -والنصيحُة شأنُها عظيم ، عن أبي تميٍم الداِريِّ 

هلل ولكتابِه ولرسوِله وألئمة الُمسلمين »ثالثًا. قلنا: لمن يا رسول اهلل؟ قال:  «ةُ الديُن النصيح»: -وسلم 
 ؛ رواه مسلم.«وعامَّتهم

ومن ُحقوق الُمسلمين على الُمسلم: االهتماُم بأمورهم، والقياُم بحقوِقهم، وإحاطُتهم بالدعاء، والِحرُص على 
ليس منَّا من لم يُوقِّر الكبير، »: -صلى اهلل عليه وسلم  -ما ينفُعهم، وكفُّ األذى والضرر عنهم؛ قال النبي 

المؤمُن للمؤمن كالبُنيان يشدُّ بعُضه ». وفي الحديث: «ويرَحم الصغير، ويأمر بالمعروف، وينَهى عن الُمنَكر
 .«بعًضا

 عباد اهلل:

، [52: األحزاب] َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيهِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيُـَّها يَا النَِّبيِّ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  اللَّهَ  ِإنَّ 
 .«اى اهلل عليه بها عشرً صلَّ  واحدةً  صالةً  ى عليَّ من صلَّ » :-صلى اهلل عليه وسلم  -وقد قال 

 .د األولين واآلخرين وإمام المرسلينموا على سيِّ وا وسلِّ فصلُّ 
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مجيد،  إنك حميد   ،على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يتَ لَّ كما ص  ،وعلى آل محمدٍ  اللهم صلِّ على محمدٍ 
 مجيد. إنك حميد   ،على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركتَ   ،وعلى آل محمدٍ  ك على محمدٍ بارِ و اللهم 

 ،مروعُ  ،أبي بكرٍ  :المهديين ، األئمةعن الخلفاء الراشدينارَض و اللهم  ،عن الصحابة أجمعين وارضَ  اللهم
اللهم  وعن التابعين ومن تِبَعهم بإحساٍن إلى يوم الدين، ،أجمعين نبيِّك بِ اصحأوعن سائر  ،يٍّ وعل ،ثمانوعُ 

 .ك يا أرحم الراحمينورحمتِ وكرِمك ا معهم بمنِّك وارَض عنَّ 

اللهم أعزَّ اإلسالم  وأِذلَّ الكفَر والكافرين،أعزَّ اإلسالم والمسلمين، اللهم أعزَّ اإلسالم والمسلمين، اللهم 
 .المسلمين، وأِذلَّ الشرَك والُمشركين يا رب العالمينو 

، اللهم انُصر ُسنَّة -عليه الصالة والسالم  - وُسنَّة نبيِّك ، اللهم انُصر ديَنَك كتاَبككتاَبكديَنَك  اللهم انُصر 
 يا رب العالمين. في كل زماٍن ومكانٍ  - صلى اهلل عليه وسلم -نبيِّك محمٍد 

صلى اهلل  -اللهم أطِفئ الِبدَع، اللهم وأِذلَّ الِبدَع التي ُتضادُّ ديَن سيِّدنا ونبيِّنا محمٍد اللهم أطِفئ الِبدَع، 
 ، إنك على كل شيء قدير.-عليه وسلم 

 اللهم إنا نسأُلك أن ترزُقَنا االتِّباَع لهديِه وُسنَّته والتمسُّك بُسنَّته، إنك على كل شيء قدير، يا رب العالمين.

نا الباطَل باطاًل وارزُقنا اجِتنابَه، اللهم وال تجعله ُملتِبًسا علينا اللهم أرِنا ال ِِ حقَّ حقًّا وارزُقنا اتِّباَعه، وأِر
 فنِضلُّ.

اللهم أِعذنا من ُشرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، اللهم وأِعذنا من شرِّ كل ذي شرٍّ يا رب العالمين، اللهم 
 ل شيء قدير.أِعذنا من شرِّ كل ذي شرٍّ إنك على ك
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، أنت الُمقدِّم وأنت الُمؤخِّر، ال اللهم اغفر لنا ما قدَّمنا وما أخَّرنا، وما أسَررنا وما أعلنَّا، وما أنت أعلُم به منَّا
 إله إال أنت.

 نسأُلك الجنََّة وما قرََّب إليها من قوٍل وعمٍل، ونعوُذ بك من النار وما قرَّب إليها من قوٍل أو عمٍل.

 وترضى، لما تحبُّ  الحرمين الشريفين خادمَ وفِّق اللهم ا في أوطاننا، وأصِلح اللهم ُوالَة أمورنا، اللهم آِمنَّ 
إنك على كل شيء قدير، وأِعنه على الخير  اللهم وفِّقه لُهداك، واجعل عمَله في ِرضاك يا رب العالمين،
 .يا رب العالمين في ِرضاك جعل عمَلهاللهم وفِّق وليَّ عهده لما تحبُّ وترَضى، اللهم وفِّقه لُهداك، وا

 اللهم احَفظ بالَدنا من كل شرٍّ ومكروٍه إنك على كل شيء قدير.

اللهم إنا نسأُلك أن تحفَظ اإلسالم والمسلمين في كل مكان وزمان يا رب اللهم يسِّر أمور المسلمين، 
 العالمين، اللهم ُكن للمسلمين إنك على كل شيء قدير.

يا رب  اللهم آِمن روعاتهم، واسُتر عوراتهم ُمشرََّدهم،هم، اللهم اكُس عارِيَهم، اللهم آِو اللهم أطِعم جائِعَ 
، اللهم انُصرهم على من ظلَمهم وطَغى وبَغى ، إنك على كل شيء قدير، اللهم ويسِّر لهم أرزاَقهمالعالمين

 .عليهم

وطَغى عليهم، اللهم إنا نسأُلك يا ذا الجالل اللهم إنا نسأُلك يا ذا الجالل واإلكرام أن تُكفَّ شرَّ من بَغى 
تنتِقَم ممن شرَّدهم، وممن ظلَمهم، وممن هدَم عليهم ُدوَرهم، وممن أدخَل الرُّعَب في قلوبهم،  واإلكرام أن

 اللهم انتِقم منهم إنك على كل شيء قدير.

 اللهم الُطف بالمسلمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير.



 

  هـ 17/2/1415                       الحذيفيي عل د.  :للشيخ                       العز في العبودية هلل
 

-10 - 

www.alharamain.sa 

نـَْيا ِفي َناآتِ  رَبَـَّنا  .[211: البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً  الدُّ

 عباد اهلل:

ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَبى ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  مْ َلَعلَّكُ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَـْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويـَنـْ
ُقُضوا َواَل  َعاَهْدتُمْ  ِإَذا اللَّهِ  بَِعْهدِ  َوَأْوُفوا( 91) َتذَكَُّرونَ   َكِفياًل  َعَلْيُكمْ  اللَّهَ  َجَعْلُتمُ  َوَقدْ  تـَوِْكيِدَها بـَْعدَ  اأْلَْيَمانَ  تـَنـْ

 .[91 ،91: النحل] تـَْفَعُلونَ  َما يـَْعَلمُ  اللَّهَ  ِإنَّ 

 .كم، ولذكر اهلل أكبر، واهلل يعلم ما تصنعوندْ واشكروه على نعمه يزِ اذكروا اهلل العظيم الجليل يذكركم، و 

 


