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 اإلكثار من األعماؿ الصالحة

اإلكثار من األعماؿ خطبة الجمعة بعنواف: " - حفظو اهلل - ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي
التقرب إلى اهلل تعالى بالطاعات، كميجانبة الميحرَّمات، كحثَّ من خالؿ إيراد  تي تحدَّث فيها عن"، كالالصالحة

 .ى العبادات النوافل منها كالفرائضالكثير من اآليات كاألحاديث على شتَّ 

 

 الخطبة األكلى

، كأتوبي إليو أحمدي ربي كأشكريه، كالًعزَّة التي ال تيضاـ، ذم الميلك الذم ال ييراـ، ذم الجالؿ كاإلكراـ الحمد هلل
ا عبدي كأشهد أف نبيَّنا كسيّْ ، القدكسي السالـ ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لوكأشهد أف  ،كأستغًفريه نا محمدن ه دى

ؾ اللهم صلّْ كسلّْم كباًرؾ على عبدً ، المبعوثي بالهيدل كدين الحقّْ فمحىى اهلل بو الشرؾى كالظالـى  وكرسولي 
 .و الكراـكصحبً  وً كعلى آل ،كرسوًلك محمدو 

 :بعد اأم

قد أفلحى من استقاـ على الصراط ف ؛تعالى بالتقرُّب إليو بما شرىع، كميجانبىة الميحرَّمات كالًبدىع اهلل فاتقوا
 .، كفازى بجنات النعيمالميستقيم

 أيها الناس:

 



 

 ق 7/4/3415                      الحذيفي           علي  .د                     اإلكثار من األعماؿ الصالحة     

 

-2 - 

Friday.alharamain.sa 

ي فيسحةو من األجل، كتمكُّنو من كتًقلَّ سيئاتيكم، كأنتم ف حاًسبيوا أنفسىكم قبل الًحساب؛ لتكثير حسناتيكم
ا دخل عليو النقصي في دينياه كسًلمى لو دينيو، كعظيم أجريه في أيخراه؛ إذ الدنيا متاع، كما  العمل، كلن يضيرَّ عبدن

فهو رزؽه ميبارىؾ، كال خيرى في رزؽو كدينيا ال دينى معها ييرًضي العبدي  قدَّره اهلل لإلنساف من الرزًؽ مع العمل الصالح
 بو ربَّو.

 كىمىابالرزًؽ لًعظىم شأف العبادة؛ إذ عليها مداري السعادة، قاؿ اهلل تعالى:  -تبارؾ كتعالى  - كقد تكفَّل اهلل
ٍنسى  اٍلًجنَّ  خىلىٍقتي  ٍعبيديكفً  ًإالَّ  كىاإٍلً هيمٍ  أيرًيدي  مىا( 56) ًليػى  الرَّزَّاؽي  ىيوى  اللَّوى  ًإفَّ ( 57) ييٍطًعميوفً  أىفٍ  أيرًيدي  كىمىا ًرٍزؽو  ًمنٍ  ًمنػٍ

ةً  ذيك ًتيني  اٍلقيوَّ  .[58 -56: الذاريات] اٍلمى

كفعلي األسباب الميباحة الكًتساب الرزًؽ الحالًؿ مما شرىعىو اإلسالـ، كلكنَّ ربَّنا الرحمنى الرحيمى الحكيمى العليمى، 
نا إلى أف يكوف ىمُّ الميسلم األعظم ىو األ يرحميو عماؿى الصالحات التي ذا المجد كالكرىـ، كىَّابى النعم أرشدى

ـً  دىارً  ًإلىى يىٍدعيو كىاللَّوي و الجنة، كيينجّْيو من النار، قاؿ اهلل تعالى: اهلل بها كييدًخل  ًإلىى يىشىاءي  مىنٍ  كىيػىٍهًدم السَّالى
نَّةً  ًإلىى يىٍدعيو كىاللَّوي ، كقاؿ تعالى: [55: يونس] ميٍستىًقيمو  ًصرىاطو  ٍغًفرىةً  اٍلجى ، كقاؿ [553: البقرة] بًًإٍذنًوً  كىاٍلمى
نَّةى  كىأيٍدًخلى  النَّارً  عىنً  زيٍحًزحى  فىمىنٍ : تعالى يىاةي  كىمىا فىازى  فػىقىدٍ  اٍلجى نٍػيىا اٍلحى  .[385: عمراف آؿ] اٍلغيريكرً  مىتىاعي  ًإالَّ  الدُّ

ل ميصيبىتىنا في ديننا، كال اللهم ال تجعى »: -فيما ركل ابني عمر  - صلى اهلل عليو كسلم -نبي الككاف من ديعاء 
 ؛ ركاه الترمذم، كقاؿ: "حديثه حسنه".«تجعىل الدنيا أكبرى ىمّْنا، كال مبلغى علًمنا

من أصبحى كاآلخرة ىمُّو جمعى اهلل شملىو، كجعلى ًغناه في قلبو، كأتػىٍتو الدنيا كىي راًغمة، كمن »كفي الحديث: 
 .«ضيعتىو، كجعلى فقرىه بين عينػىٍيو، كلم يأتًو من الدنيا إال ما كيًتب لو أصبحى كالدنيا ىمُّو شتَّت اهلل شملىو، كأفشىى
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مة، ككصفى لنا رسولينا  صلى  -كقد كصفى اهلل لنا في كتابو نعيمى الجنات بما ال مزيدى عليو في كيتب اهلل الميتقدّْ
لنار كعذاًبها األبىدمّْ، كأفَّ الجنة ذلك النعيمى الميقيمى بما لم يًصفو نبيّّ قبلىو، ككذلك كصفي ا - اهلل عليو كسلم

 كالنار رأم العىين؛ ليتسابىقى الميتساًبقوف، كلينزًجرى عن المعاًصي الغاًفلوف الجاًىلوف.

 إجماالن كتفصيالن. - صلى اهلل عليو كسلم -كبيَّن اهلل لنا األعماؿى التي تيدًخلي الجنات، كبيَّنها رسوؿي اهلل 

بأف ال ييشًرؾى الميكلَّفي باهلل شيئنا في أم عبادةو،  - تبارؾ كتعالى - لعيلىى: توحيدي اهللفأعظمي ما ييدًخلي الجنات ا
 الزكاة، كاجًتناب المظاًلم، كأداء الحيقوؽ ألىًلها.إيتاء كإقاـ الصالة، ك 

ًرؾي من عبىدى اهلل ال ييش»قاؿ:  - صلى اهلل عليو كسلم -عن النبي  - رضي اهلل عنو -عن أبي أيوب األنصارم 
؛ دخل الجنة ـى رمضاف، كاجتنىبى الكبائرى ـى الصالة، كآتىى الزكاة، كصا ؛ ركاه أحمد، كالنسائي، كإسناده «بو، كأقا

 صحيح.

كاالسًتكثاري من فضائل األعماؿ كالميستحبَّات من الخيرات بعد القياـ بالواًجبات، كترؾ الميحرَّمات، مما يرفعي 
هىٍوفى  مىا كىبىائًرى  تىٍجتىًنبيوا ًإفٍ يرات، كييكفّْري بو السيئات، قاؿ اهلل تعالى: اهلل بو للعبد الدرجات، كيناؿي الخ  عىٍنوي  تػينػٍ

يّْئىاًتكيمٍ  عىٍنكيمٍ  نيكىفّْرٍ   .[13: النساء] كىرًيمنا ميٍدخىالن  كىنيٍدًخٍلكيمٍ  سى

من فعل الخير كالقيريبات شيئنا، في أم حسنةو صغيرةو كانت أك كبيرةو، كال تحًقرىفَّ  - أيها المسلم - كال تزىدىفَّ 
 فما تدرم أٌم حسنةو يثقيلي بها ميزانيك، كييغفىري بها ذنبيك؟!

كأبوابي الخير كثيرة، كالفضائل كاًسعة، كالحسناتي ميتشعّْبة كاًفرة، فاحًرص عليها زادنا أليخراؾ، كعيمراننا لداًرؾ 
 دار القرار؛ فمنها:
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صلى اهلل عليو  -قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  - رضي اهلل عنو -ن أبي ىريرة األذكار الميستحبَّةي بعد الصلوات؛ ع
من سبَّح ديبير كلّْ صالةو ثالثنا كثالثين، كحًمدى ثالثنا كثالثين، ككبَّر ثالثنا كثالثين، كختىمى المائةى بػ ال إلو »: -كسلم 

ًفرىت ذنوبيو كلو كانت مثلى زبىًد إال اهلل كحده ال شريك لو، لو الملكي كلو الحمدي، كىو على كل شيء قدير؛ غي 
 ؛ ركاه البخارم كمسلم.«البىحر

من قرأى آيةى الكيرسيّْ ديبير كلّْ »قاؿ:  - صلى اهلل عليو كسلم -عن رسوؿ اهلل  - رضي اهلل عنو -كعن أبي أمامة 
ه النسائي، ؛ ركا«كقل ىو اهلل أحد». كفي ركايةو: «صالةو مكتوبةو لم يمنىعو من دخوؿ الجنة إال أف يموت

 كالطبراني، كابن حباف.

 كاألذكاري في الصالة كبعدىا ميباركةي المنافع، فالمسلمي يحًرصي كيتعلَّم كيعمل، كاهلل قد ضًمنى لو أعظمى األجر.

كرسوليو: التطوُّع بجنًس الفرائض كالواجبات؛ فإف العبدى إذا حاسبىو اهلل على الفرائض فيو كمما رغَّبى اهلل 
فيلتًمسوف  «انظيركا ىل لعبدم من تطوُّعو تيكًملوف بو الفريضة؟»ككيًجد فيها النقص، قاؿ اهلل تعالى: كالواًجبات، 

الراتًبة، كنواًفل الصالة، كالصدقات مع الزكاة، كصياـً النواًفل السنن أعماؿى التطوُّع إلكماؿ الواًجبات؛ كالوًتر، ك 
عز  - الميستحٌب يرفع اهلل عن بعًض العملالعبدي ن إذا ضعيف العيمرة، كالخيليق الحسك مع رمضاف، كتطوُّع الحجّْ 

 .بو الدرجات - كجل

فيا فوزى من استكثػىرى من فضائل األعماؿ الميستحبَّات، كيا خسارةى من فاتىو الكثيري من نواًفل الطاعات، فنقىصىت 
 في حقّْو الدرجات.

ـي يـو تطوُّع، كصدقةه »: -صلى اهلل عليو كسلم  -كاستًمعوا فضلى عملو قليلو عليو ثوابه جليله: قاؿ النبي  صيا
، ما اجتمىعن لرجيلو ميسلمو في يوـو إال دخلى الجنة ؛ ركاه مسلم من «على ًمسكين، كاتّْباعي جنازة، كعيادةي مريضو

 .-رضي اهلل عنو  -حديث أبي ىريرة 
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 -وب، كييفرّْجي الكيركب؛ عن ابن عباس كالذّْكري بابه عظيمه من أبواًب الجنة، يجليو صدأى القلوب، كيغفري الذن
أال أيخًبريكم بأفضل أعماًلكم، كأزكاىىا عند »: -صلى اهلل عليو كسلم  -قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  - امرضي اهلل عنه

مليًككم، كخيره لكم من إنفاؽ الذىًب كالوىًرؽ، كخيره لكم من أف تلقىوا عدكَّكم فتضرًبوا أعناقىهم، كيضرًبوا 
 ؛ ركاه الحاكم، كقاؿ: "صحيحي اإلسناد".«ذكري اهلل»قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل. قاؿ:  .«أعناقىكم؟

: يا رسوؿ اهلل! إف شراًئعى اإلسالـ قد كثيرت، فبابه نتمسَّكي  - رضي اهلل عنو -كعن عبد اهلل بن بيٍسرو  قاؿ: قلتي
 ؛ ركاه الترمذم.«ال يزاؿي ًلسانيك رطبنا من ذكًر اهلل»بو جامعه؟ قاؿ: 

من قاؿ حين ييصًبح: ال »: -صلى اهلل عليو كسلم  -قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  - رضي اهلل عنو -كعن أبي ىريرة 
إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، لو الملكي كلو الحمدي، كىو على كل شيء قدير مائةى مرة؛ كتبى اهلل لو بها مائةى 

، ككانت ًحرزنا لو من الشيطاف يومىو ذاؾعشر رً عتًق حسنة، كمحىا عنو مائةى سيئة، ككانت كًعدًؿ  ؛ ركاه «قابو
 البخارم كمسلم.

كمن قاؿ: سبحاف اهلل كبحمده مائةى مرة في أكؿ يوًمو، كمائةى مرة أكؿ ليلتو؛ لم يأًت أحده بأفضل مما جاء بو »
 ؛ ركاه مسلم.«إال رجله عًملى مثلى عملو، أك زادى 

ميباركةه، جمىعىت كلَّ  - صلى اهلل عليو كسلم -كاألذكاري في أكؿ النهار كفي إقباؿ الليل، الوارًدةي عن النبي 
 الخيرات؛ ففيها األجوري العظيمة، كالمنافعي التي ال تيحصىى، كًحرزه للعبد من شياطين اإلنس كالجنّْ.

 صن الحىصين".كمن أحسن الكيتب التي جمعىتها: "تحفةي الذاًكرين شرحي الحً 

 - صلى اهلل عليو كسلم -عن رسوؿ اهلل  - رضي اهلل عنو -كجاًمعي خيرىم الدنيا كاآلخرة: الدعاء؛ عن أنس 
 ؛ ركاه الترمذم.«الدعاءي ميخُّ العبادة»قاؿ: 
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ليس شيءه أكرـي على اهلل من »قاؿ:  - صلى اهلل عليو كسلم -عن النبي  - رضي اهلل عنو -كعن أبي ىريرة 
 ؛ ركاه الترمذم، كابن ماجو، كابن حباف، كالحاكم، كىو صحيحي اإلسناد.«اءالدع

، كال ييشًرؾ غيرهى لإ، كيتوكَّلي عليو، كال يلتًفتي لقلبي فيو على اهلل، كيتعلَّقي برب العالمينألف الدعاءى يعتًمدي ا
ا. - عز كجل - الداًعي إذا دعا اهلل  ال ييشًرؾ مع اهلل فيو أحدن

ه قيًضيىت حاجاتيو، كحسينىت عاًقبىتيو، كصحَّت ًديانتيو، كمن دعا غيرى اهلل تعالى خابى فمن لًزـى دع اءى ربّْو كحدى
، كاقترؼى الشرؾى األكبر. ، كخيًذؿى  كخىًسرى

ييغفري بها الذنب، كيكًفي اهلل بها العبدى ما أىمَّو،  - صلى اهلل عليو كسلم -كالصالةي كالسالـ على سيّْدنا محمدو 
 صلى اهلل عليو كسلم -ن النبي ع - رضي اهلل عنو -؛ عن ابن مسعود عشرنا على العبد بكل صالةو ي اهلل كييصلّْ 

في   ؛ ركاه الترمذم، كالنسائي، كابن حباف«أكلىى الناًس بي يـو القيامة: أكثريىم عليَّ صالة»قاؿ:  -
 ."حوحيص"

عىليوا رىبَّكيمٍ  كىاٍعبيديكا كىاٍسجيديكا ارٍكىعيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىاقاؿ اهلل تعالى:  رى  كىافػٍ يػٍ : الحج] تػيٍفًلحيوفى  لىعىلَّكيمٍ  اٍلخى
77]. 

بارؾ اهلل لي كلكم في القرآف العظيم، كنفعني كإياكم بما فيو من اآليات كالذكر الحكيم، كنفعىنا بهدم سيّْد 
؛ من كل ذنبو  لمسلمينسائر امى لي كلكم كلالميرسىلين كقوًلو القىويم، أقوؿ قولي ىذا كأستغفري اهلل العظي

 فاستغفركه، إنو ىو الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالمين، غافر الذنوب، كيكًشف الكيركب، كيستير العيوب، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال 
ا عبديه كرسوليو نا محمدن ىدىل اهلل بو من الضالؿ، كبصَّر بو من  شريك لو عالَّـ الغيوب، كأشهد أف نبيَّنا كسيدى

 العىمىى، اللهم صلّْ كسلّْم كباًرؾ على عبدؾ كرسوًلك محمدو، كعلى آلو كصحًبو أكًلي البرّْ كالتػُّقىى.

 أما بعد:

 فاتقوا اهلل حقَّ التقول، كتمسَّكوا من اإلسالـ بالعيركة الويثقىى.

 عباد اهلل:

في  ها اهلل كيرضىاىا، فكذلك للنار أعماالن ييبًغضيها كيكرىىيها، كييعاًقبي عليهاككما أف للجنة أعماالن ميبارىكة ييحبُّ 
 .الدنيا كييعاًقبي عليها بالنار في األخرل

 فى ديك  مىا كىيػىٍغًفري  ًبوً  ييٍشرىؾى  أىفٍ  يػىٍغًفري  الى  اللَّوى  ًإفَّ قاؿ اهلل تعالى:  كأكبري األعماؿ الميوًجبىة للنار: أنواعي الشرؾ األكبر،
 .[48: النساء] يىشىاءي  ًلمىنٍ  ذىًلكى 

، كىي إلى السبعين أقرب، منها: قتلي النفس التي حرَّـ اهلل، كالزنا، كعملي قـو ليوط ، ثم الكبائركفره   كترؾ الصالة
ـى  الًَّتي النػٍَّفسى  يػىٍقتػيليوفى  كىالى } :قاؿ اهلل تعالى  .[68: الفرقاف] {يػىٍزنيوفى  كىالى  ًباٍلحىقّْ  ًإالَّ  اللَّوي  حىرَّ

قىرى  ًفي سىلىكىكيمٍ  مىاعن أىل النار:  -تبارؾ كتعالى  - كقاؿ  نىكي  كىلىمٍ ( 41) اٍلميصىلّْينى  ًمنى  نىكي  لىمٍ  قىاليوا( 45) سى
اًئًضينى  مىعى  نىخيوضي  كىكينَّا( 44) اٍلًمٍسًكينى  نيٍطًعمي  ٍوـً  نيكىذّْبي  كىكينَّا( 45) اٍلخى ينً  بًيػى  اٍليىًقيني  انىاأىتى  حىتَّى( 46) الدّْ

 .[47 -45: المدثر]
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كىل يكيبُّ الناسى في النار »: -عليو الصالة كالسالـ  -كسيئاتي اللساف من أعظم الخطىر على اإلنساف؛ قاؿ 
 ؛ ركاه الترمذم.«على كجوًىهم إال حصائًدي ألًسنىتهم؟!

 .«يجتًمعنى على الرجًل حتى ييهًلكنىو إياكم كميحقّْرات الذنوب؛ فإنهنَّ »: -صلى اهلل عليو كسلم  -كقاؿ النبي 

 عباد اهلل:

تىوي  اللَّوى  ًإفَّ  ًئكى ، كقد [56: األحزاب] تىٍسًليمنا كىسىلّْميوا عىلىٍيوً  صىلُّوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا النًَّبيّْ  عىلىى ييصىلُّوفى  كىمىالى
 .«لَّى اهلل عليو بها عشرنامن صلَّى عليَّ صالةن كاحدةن ص»: -صلى اهلل عليو كسلم  -قاؿ 

كما كعلى آؿ محمدو،   فصلُّوا كسلّْموا على سيًد األكلين كاآلخرين كإماـ الميرسلين، اللهم صلّْ على محمدو 
، اللهم باًرؾ على محمدو كعلى آؿ محمدو، كما باركتى ، إنك حميده مجيده كعلى آؿ إبراىيم صلَّيتى على إبراىيم

 .، إنك حميده مجيده، كسلّْم تسليمنا كثيرناعلى إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم

 ، اللهم كارضى عن الصحابة أجمعين، كعن الخلفاء الراشدين، األئمة المهديين: أبي بكرو، كعمر، كعثماف، كعليٍّ
عن التابعين كمن تًبعهم بإحسافو إلى يـو ارضى ك اللهم  برحمتك يا أرحم الراحمين، أجمعين، ةصحابالكعن سائر 
 يا أرحم الراحمين.كرحمتك م كارضى عنَّا معهم بمنّْك ككرًمك الدين، الله

أًذؿَّ الكفرى كالكافرين، اللهم دمّْر أعداءىؾ ك اللهم أًعزَّ اإلسالـ كالمسلمين، اللهم أًعزَّ اإلسالـ كالمسلمين، 
، -اهلل عليو كسلم صلى  -، اللهم دمّْر أعداءىؾ أعداءى الدين الذين ييحادُّكنك كييحادُّكف رسولىك أعداءى الدين

 .أنت القوم العزيزيا رب إنك كالذين ييريدكف أف ييطًفئوا نورى اهلل بأفواىهم، 

 يا رب العالمين.اللهم انصر دينىك ككتابىك كسينَّة نبيّْك 
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 يا قوم يا متين.اللهم أظًهر دينىك دين اإلسالـ، اللهم أظًهر دينىك دين اإلسالـ على الدين كلّْو 

حقَّ حقِّا كارزيقنا اتّْباعىو، كأرًنا الباطلى باطالن كارزيقنا اجًتنابىو، كال تجعلو ميلتًبسنا علينا فنًضلُّ برحمتك يا اللهم أرًنا ال
 .أرحم الراحمين

 .ربنا ال تزغ .. الوىاب

منا كما أخَّرنا، كما أسرىرنا كما أعلنَّا، كما أنت أعلمي بو منَّا، أنت الميقدّْ  ، ال إلو اللهم اغفر لنا ما قدَّ ـي كأنت الميؤخّْري
 إال أنت.

 اللهم أحًسن عاقبىتنا في األمور كلّْها، كأًجرنا من ًخزم الدنيا كعذاًب اآلخرة.

اللهم أًعذنا من شركر أنفًسنا، كمن سيئات أعمالنا، اللهم أًعذنا من شرّْ األشرار،  اللهم أًعذنا من شركر أنفًسنا،
 ن شرّْ كل ذم شرٍّ يا رب العالمين.أًعذنا ماللهم كمن كيد الفيجَّار، 

 اللهم اغفر لموتانا كموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا كموتى المسلمين.

ن إبليس كجنوده كشياطينو يا رب العالمين، اللهم احفىظ المسلمين من الشيطاف اللهم احفىظنا كاحفىظ ذريَّاتنا م
كشياطينو كجنوده يا رب العالمين، إنك على كل شيء  من إبليسكذريَّاتهم الرجيم، اللهم احفىظ المسلمين 

 قدير.

عليك بالسَّحىرة الذين أفسىدكا في األرض، كطغىوا، كبغىوا، اللهم أنًزؿ بهم بأسىك يا رب العالمين الذم ال اللهم 
ت خيره ييردُّ عن القـو الميجرمين، اللهم احفىظنا كذريَّاتنا كالمسلمين من كيًدىم إنك على كل شيء قدير، أن

 حاًفظنا كأنت أرحمي الراًحمين.
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 اللهم أعًجزىم، اللهم حيل بينهم كبين ما ييريدكف إنك أنت القوم العزيز.

 اللهم اجعل بالدىنا آمنةن ميطمئنَّةن رخاءن برحمتك يا أرحم الراحمين.

ـى الحرمين الشريفين لما تحبُّ كترضى، اللهم كفّْقو لهيداؾ، كاجعىل عملى  اللهم كفّْقو و في ًرضاؾ، اللهم كفّْق خاد
 ككليَّ عهده لما فيو الخيري لشعًبهم، كلما فيو الخيري لإلسالـ كالميسلمين يا رب العالمين.

إنا نعوذي بك من ميضالت الفتن، اللهم إنا نعوذي بك من ميضالت الفتن، اللهم إنا نعوذي بك من سوء اللهم 
من جهد البالء، نعوذي من شماتة األعداء، اللهم إنا نعوذي بك كمن شماتة األعداء، كمن درىؾ الشقاء، ك القضاء، 

 من شماتة العباد يا رب العالمين.

نٍػيىا ًفي آتًنىا رىبػَّنىا نىةن  الدُّ نىةن  اآٍلًخرىةً  كىًفي حىسى  .[503: البقرة] النَّارً  عىذىابى  كىًقنىا حىسى

 عباد اهلل:

ًإيتىاءً  افً كىاإٍلًٍحسى  بًاٍلعىٍدؿً  يىٍأميري  اللَّوى  ًإفَّ  هىى اٍلقيٍربىى ًذم كى  تىذىكَّريكفى  لىعىلَّكيمٍ  يىًعظيكيمٍ  كىاٍلبػىٍغيً  كىاٍلميٍنكىرً  اٍلفىٍحشىاءً  عىنً  كىيػىنػٍ
قيضيوا كىالى  عىاىىٍدتيمٍ  ًإذىا اللَّوً  ًبعىٍهدً  كىأىٍكفيوا( 90)  يػىٍعلىمي  اللَّوى  ًإفَّ  كىًفيالن  عىلىٍيكيمٍ  اللَّوى  جىعىٍلتيمي  كىقىدٍ  تػىوًٍكيًدىىا بػىٍعدى  اأٍلىٍيمىافى  تػىنػٍ
 .[93، 90: النحل] تػىٍفعىليوفى  مىا

 اذكركا اهلل العظيم الجليل يذكركم، كاشكركه على نعمو يزًدكم، كلذكر اهلل أكبر، كاهلل يعلم ما تصنعوف.ك 

 


