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 عبودية الكائنات هلل تعاىل

 اخلطبة األوىل

يهِده هللا فال إن احلمد هلل، رممده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 
ُمِضلَّ لو، ومن ُيضِلل فال ىادَي لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن حممًدا عبده 

 ورسولو، صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما كثريًا.

 أما بعد:

 ، وطاَب مآلُو بعد ادلمات.حقَّ التقوى؛ فمن اتَّقى ربَّو ارتَقى درجات -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أيها ادلسلمون:

اتَّصَف هللا تعاىل بصفات الكمال واجلمال، وتنزَّه من كل عيٍب ونقٍص، ىو غينّّ عما ِسواه من ادلخلوقات وىي 
يًعا اأْلَْرضِ  ِف  َوَمنْ  َأنْ ُتمْ  َتْكُفُروا ِإنْ : -سبحانو  -ُمفتِقرٌة إليو، قال  يدٌ  َلَغيِنّّ  اّللََّ  فَِإنَّ  َجَِ  .[8: إبراىيم] َحَِ

ذو اجلالل والكربياء، ذلَّ لو كل شيٍء وأسلَم طوًعا وكرًىا، استسلَم لو ادلؤمُن بقلِبو وظاىره، والكافُر ُمستسلٌم 
َماَواتِ  ِف  َمنْ  َأْسَلمَ  َوَلوُ : -عز وجل  -لو كرًىا بالتسخري والقهر، قال   َوِإلَْيوِ  وََكْرًىا َطْوًعا َواأْلَْرضِ  السَّ

 .[88: عمران آل] يُ ْرَجُعونَ 

عز  -داَن اجلميُع هلل، فمن ف السماوات واألرض والطري كلُّها ُتصلِّي هلل وتعُبد حبسب حاذِلا الالِئق هبا، قال 
َماَواتِ  ِف  َمنْ  َلوُ  ُيَسبِّحُ  اّللََّ  َأنَّ  تَ رَ  َألَْ : -وجل  رُ  َواأْلَْرضِ  السَّ  َوَتْسِبيَحوُ  َصاَلَتوُ  َعِلمَ  َقدْ  ُكلّّ  َصافَّاتٍ  َوالطَّي ْ

 .[14: النور]

ف حديث  -عليو الصالة والسالم  -وتدخُل ادلالئكُة كل يوٍم البيَت ادلعمور ف السماء ُتصلِّي فيو هلل، قال 
فُرِفع يل البيُت ادلعمور، فسألُت جربيَل، فقال: ىذا البيُت ادلعموُر ُيصلِّي فيو كل يوٍم سبعون ألف »اإلسراء: 

 ؛ متفق عليو.«َلك إذا خَرجوا ل يعودوا إليو آخَر ما عليهمم
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َماَواتِ  ِف  َمنْ  َلوُ  َيْسُجدُ  اّللََّ  َأنَّ  تَ رَ  َألَْ : -عز وجل  -وَجيُع الكائنات تسُجد خاِضعًة ذليلًة هلل، قال   السَّ
ْمسُ  اأْلَْرضِ  ِف  َوَمنْ  َوابُّ  َجرُ َوالشَّ  َواجْلَِبالُ  َوالنُُّجومُ  َواْلَقَمرُ  َوالشَّ  .[48: احلج] النَّاسِ  ِمنَ  وََكِثريٌ  َوالدَّ

 : "وال جيُب أن يكون سجود كل شيٍء مثَل سجود اإلنسان".-رَحو هللا  -قال شيخ اإلسالم 

َماَواتِ  ِف  َما َيْسُجدُ  َوّلِلَِّ والدوابُّ وادلالئكُة تسُجد خوفًا من هللا، قال تعاىل:   َدابَّةٍ  نْ مِ  اأْلَْرضِ  ِف  َوَما السَّ
 .[05 ،14: النحل] يُ ْؤَمُرونَ  َما َويَ ْفَعُلونَ  فَ ْوِقِهمْ  ِمنْ  رَب َُّهمْ  ََيَاُفونَ ( 14) َيْسَتْكرِبُونَ  اَل  َوُىمْ  َواْلَماَلِئَكةُ 

أليب ذرٍّ حني غرَبت  -عليو الصالة والسالم  -والشمُس تذىُب كل يوٍم حتت العرش وتسُجد هلل، قال 
؛ «فإهنا تذىُب حىت تسُجد حتت العرش»قلُت: هللا ورسولُو أعلم. قال: «. ن تذىب؟أتدِري أي»الشمُس: 

 متفق عليو.

ن كلُّ شيٍء من احليوان واجلمادات أن يسُجد -رَحو هللا  -قال ابن العريب  : "وال مانَع من ُقدرة هللا أن ُُيكَّ
 لو".

 ِظاَلُلوُ  يَ تَ َفيَّأُ  َشْيءٍ  ِمنْ  اّللَُّ  َخَلقَ  َما ِإىَل  يَ َرْوا لَْ َأوَ : -سبحانو  -بل كلُّ ما لو ظلّّ ف الكون يسُجد هلل، قال 
َماِئلِ  اْلَيِمنيِ  َعنِ  ًدا َوالشَّ  .[18: النحل] َداِخُرونَ  َوُىمْ  ّلِلَِّ  ُسجَّ

َماَواتُ  َلوُ  ُتَسبِّحُ ومع صالة ادلخلوقات هلل وُسجودىم لو فإهنم ُيسبِّحونو، قال تعاىل:  ْبعُ  السَّ  َواأْلَْرضُ  السَّ
 .[11: اإلسراء] ِفيِهنَّ  َوَمنْ 

ُس هللا ويُنّزُِىو عن الشريك وادلثيل، قال  -عليو الصالة والسالم  -والرعد ُيسبِّح حبمده وجاًل منو، والنمُل يُقدِّ
حرقَت أمًة من قرَصت سملٌة نبيِّا من األنبياء، فأمَر بقريِة النمل فُأحرَِقت، فأوَحى هللا إليو: أن قرَصتك سملٌة أ: »

 ؛ متفق عليو.«األمم ُتسبِّح؟!

: "فتبارك هللا ربُّ العادلني الذي يعلُم مساِقط تلك -رَحو هللا  -والنباُت ُيسبِّح هللا وحده، قال ابن القيم 
ثرهتا األوراق ومنابِتها، فال خترُج منها ورقٌة إال بإذنو، وال تسُقط إال بعلِمو، ومع ىذا فلو شاَىَدىا العباُد على ك

ا مع الثمار واألفنان واألشجار لشاَىدوا من َجاذِلا أمًرا آخر، ولرأوا ِخلقَتها بعنٍي  عها وىي ُتسبِّح حبمد رهبِّ وتنوُّ
 أخرى، ولعِلموا أهنا لشأٍن عظيٍم ُخِلَقت".
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ل يسَمعون تسبيَح الطعام، قا -صلى هللا عليو وسلم  -وىم مع النيب  -رضي هللا عنهم  -وكان الصحابُة 
 : "ولقد ُكنَّا نسمُع تسبيَح الطعام وىو يُؤَكل"؛ رواه البخاري.-رضي هللا عنو  -ابن مسعود 

ُد هللا، قال تعاىل:   .[11: اإلسراء] حبَْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َوِإنْ وكلُّ ذرٍَّة ف الكون تُوحِّ

 واجلمادات والنباتات".: "وىذا عامّّ ف احليوانات -رَحو هللا  -قال ابن كثرٍي 

 .[11: اإلسراء] َتْسِبيَحُهمْ  تَ ْفَقُهونَ  اَل  َوَلِكنْ : -عز وجل  -وكيفيُة التسبيح ال يعلُمها إال هللا، قال 

َها َوِإنَّ : -عز وجل  -ومع تسبيِح احلجارة هلل هتِبُط من علوِّىا خشيًة هلل خاضعًة ُمنكِسرًة لو، قال   َلَما ِمن ْ
 .[41: البقرة] اّللَِّ  َخْشَيةِ  ِمنْ  يَ ْهِبطُ 

َنا قَالََتاوالسماُء واألرُض ُمطيعٌة هلل دُمتثلٌة أمَره، قال ذلما: استِجيَبا ألمري طائعَتني أو ُمكرىَتني   طَائِِعنيَ  َأتَ ي ْ
 .[44: فصلت]

ن ذلك، وإن ل يُقمن ودلا ُعِرض عليها وعلى اجلبال َحُل األمانة اليت ىي التكاليُف الشرعية وذلنَّ ثواٌب إن فعل
. نَّ لَنهنَّ ال ِعصيانًا لرهبِّ  هبا فعليهنَّ العقاب، أبَ نْي َحَلها خوفًا أال يُقمَن مبا َحُِّ

 -، وكانت ُتسلِّم عليو ف حياتو، قال -صلى هللا عليو وسلم  -وَجاداٌت حتبُّ رسوَل هللا ص حتبُّ رسوَل هللا 
؛ رواه «مبّكة كان ُيسلِّم عليَّ قبل أن أُبَعث، إين ألعرفُو اآلن إين ألعرُف حجًرا: »-عليو الصالة والسالم 

 مسلم.

: "كان -رضي هللا عنو  -، فحنَّ لو اجِلذُع وبكى؛ قال جابٌر -صلى هللا عليو وسلم  -وِجذُع زملٍة فارَقو النيب 
قوُم إىل ِجذٍع منها، إذا خطَب ي -صلى هللا عليو وسلم  -ادلسجُد مسقوفًا على ُجذوٍع من زمٍل، فكان النيب 

أي:  -. قال: مِسعنا لذلك اجِلذع صوتًا كصوِت الِعشار -أي: وترَك اجِلذع  -فلما ُصِنع لو ادلنرب وكان عليو 
 فوضَع يَده عليها فسكَنت"؛ رواه البخاري. -صلى هللا عليو وسلم  -حىت جاء النيب  -النُّوق احلواِمل 

ث هبذا احلديث يقول: "يا معشر ادلسلمني! اخلشبُة حِتنُّ إىل رسول إ -رَحو هللا  -وكان احلسُن البصريُّ  ذا حدَّ
 شوقًا إىل لقائِو، فأنتم أحّق أن تشتاقوا إليو". -صلى هللا عليو وسلم  -هللا 
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 من غري غلوٍّ وال تفريٍط من صدِق حمبَّتو. -صلى هللا عليو وسلم  -واتِّباُع ىدي النيب 

رضي هللا  -وأكابُر صحابتو، قال أبو ىريرة  -صلى هللا عليو وسلم  -ها النيب وصخرٌة حترَّكت حني صِعد علي
ىو وأبو بكٍر وعمُر وعثماُن  -جبل مبّكة  -على ِحراء  -صلى هللا عليو وسلم  -: كان رسوُل هللا -عنو 

أ فما عليك إال اىد: »-صلى هللا عليو وسلم  -وعليّّ وطلحُة والزُّبري، فتحرَّكت الصخرُة، فقال رسوُل هللا 
يٌق أو شهيدٌ   ؛ رواه مسلم.«نيبّّ أو صدِّ

رضي هللا عنو  -مع خلفاء راِشدين، قال أنٌس  -صلى هللا عليو وسلم  -بل اىتزَّ جبٌل بأكملو دلا صِعَده النيب 
و، ُأُحًدا ومعو أبو بكٍر وُعمر وُعثمان، فرَجَف هبم، فضربَو برِجلِ  -صلى هللا عليو وسلم  -: صِعد النيب -

يٌق أو شِهيدان»قال:   ؛ رواه البخاري.«اثُبت ُأُحد، فما عليك إال نيبّّ أو ِصدِّ

يقيَّة والشهادة اليت -رَحو هللا  -قال ابن ادلُنريِّ  ة والصدِّ : "وىذه ىزَُّة الطَرب، وذلذا نصَّ على مقام النبُ وَّ
 تُوِجُب ُسروَر ما اتََّصلت بو".

ُأُحٌد جبٌل ُُيبُّنا : »-عليو الصالة والسالم  -فإن جبَل ُأُحد ُُيبُّو، قال  ومن أطاَع هللا ورسوَلو وىو مؤمنٌ 
 ؛ رواه البخاري.«ورُمبُّو

 : "ُأُحٌد ُُيبُّنا حقيقًة، جعَل هللا تعاىل فيو دتييًزا ُيّب بو".-رَحو هللا  -قال النووي 

 -صلى هللا عليو وسلم  -حيواٌن وحشيّّ إذا دخل النيب  -صلى هللا عليو وسلم  -وكان عند آل رسول هللا 
 .-صلى هللا عليو وسلم  -بيَتو ل يتحرَّك احليوان لئال يُؤِذي النيب 

 

وحٌش، فإذا خرَج رسوُل  -صلى هللا عليو وسلم  -: "كان آلل رسول هللا -رضي هللا عنها  -قالت عائشة 
قد  -صلى هللا عليو وسلم  -قبَل وأدبَر، فإذا أحسَّ برسول هللا لعَب واشتدَّ وأ -صلى هللا عليو وسلم  -هللا 

ف  -صلى هللا عليو وسلم  -ما داَم رسوُل هللا  -أي: ل يتحرَّك  -فلم يًتمَرم  -أي: جلَس  -دخَل ربَض 
 البيت كراىيَة أن يُؤِذيَو"؛ رواه أَحد.
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: أقَبلنا -رضي هللا عنو  -ا رسول هللا، قال جابٌر وَجيُع ادلخلوقات ِسوى العاِصي من الث ََّقلني يعلُم أن حممدً 
من سَفٍر، حىت إذا دفعنا إىل حائٍط من حيطان بين النجار، إذا فيو  -صلى هللا عليو وسلم  -مع رسول هللا 

 .-أي: ىاَج عليو  -َجٌل ال يدخُل احلائَط أحٌد إال شدَّ عليو 

 -ىت أتى احلائط، فدعا البعرَي فجاء واِضًعا ِمشفراه ، فجاء ح-صلى هللا عليو وسلم  -فذكروا ذلك للنيب 
َفة من اإلنسان  ، -صلى هللا عليو وسلم  -، وضَع ِمشفراه إىل األرض حىت برَك بني يدي النيب -وىي كالشَّ

صلى هللا  -فخطَمو ودفَعو إىل صاحِبو، مث التفَت النيب « ىاتُوا ِخطاَمو: »-صلى هللا عليو وسلم  -فقال النيب 
إنو ليس شيٌء بني السماء واألرض إال يعلُم أين رسوُل هللا إال عاِصي اجلّن »إىل الناس وقال:  -يو وسلم عل

 ؛ رواه أَحد.«واإلنس

عليو الصالة  -ومن كان من علماء اإلسالم فإن من ف السماوات واألرض واحلِيتان تدُعو لو بادلغفرة، قال 
؛ رواه أبو «ف السماوات ومن ف األرض، واحلِيتان ف جوف ادلاء وإن العاِل ليستغِفُر لو من: »-والسالم 

 داود.

تُقاتِلون اليهوَد حىت َيتِبَئ أحُدىم : »-عليو الصالة والسالم  -وشجُر الغرَقد يُوايل ادلُؤمنني وينُصُرىم، قال 
 ؛ متفق عليو.«وراَء احلجر، فيقول: يا عبَد هللا! ىذا يهوديّّ وراِئي فاقُتلو

 -أي: ف احلّج أو الُعمرة  -ما من ُمسلٍم يُليبِّ : »-عليو الصالة والسالم  -ما يُليبِّ بتلِبَية ادلُسلم، قال ومنا 
حىت تنقِطع األرُض من ىا ىنا وىا  -أي: طني  -إال لَّبَّ من عن ُييِنو أو عن ِِشالو من حجٍر أو شجٍر أو َمَدٍر 

 ؛ رواه الًتمذي.«ىنا

 َعَلْيِهمُ  َبَكتْ  َفَماعن قوم فرعون:  -سبحانو  -ُحزنًا على فراِق ادلؤمن، قال  وتبِكي السماُء واألرضُ 
َماءُ   .[94: الدخان] ُمْنَظرِينَ  َكانُوا َوَما َواأْلَْرضُ  السَّ

: "إذا فقَد ادلؤمُن ُمصالَّه من األرض اليت كان ُيصلِّي فيها ويذُكر هللا فيها -رضي هللا عنو  -قال ابن عباس 
 ليو السماُء واألرض".بَكت ع
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 -صلى هللا عليو وسلم  -وأما الُعصاُة فإن ادلخلوقات تتأذَّى منهم، وإذا ماتوا اسًتاَحت منهم؛ ُمرَّ على النيب 
العبُد ادلؤمُن »قالوا يا رسول هللا! ما ادلُسًتيُح وادلُسًتاُح منو؟ قال: «. ُمسًتيٌح وُمسًتاٌح منو»جبنازٍة فقال: 

؛ «الدنيا وأذاىا إىل رَحة هللا، والعباُد الفاجُر يسًتيُح منو البالد والعباد والشجُر والدوابُّ يسًتيُح من نَصب 
 متفق عليو.

والشرُك باهلل أعظُم الذنوب، وإذا مسَعت اجلمادات شرًكا بو تعاىل فزَِعت عظمًة هلل النِتقاص حقِّو ف األلوىية، 
َذَ  َوقَاُلوا: -سبحانو  -قال  َماَواتُ  َتَكادُ ( 84) ِإدِّا َشْيًئا ِجْئُتمْ  َلَقدْ ( 88) َوَلًدا نُ الرََّحَْ  اختَّ  ِمْنوُ  يَ تَ َفطَّْرنَ  السَّ

رُّ  اأْلَْرضُ  َوتَ ْنَشقُّ  ا اجْلَِبالُ  َوختَِ  .[45 -88: مرمي] َىدِّ

إعظاًما للربِّ : "أي: يكاُد يكوُن ذلك عند مساِعهنَّ ىذه ادلقالة من فَجرة بين آدم -رَحو هللا  -قال ابن كثرٍي 
ساٌت على توحيده".  وإجالاًل؛ ألهنم خملوقاٌت وُمؤسَّ

 -ونطَق طائٌر باإلنكار على ادلُشركني من بين آدم لِشركهم باهلل، ودعاىم إىل التوحيد، قال اذلُدُىد لسليمان 
 َعْرشٌ  َوذَلَا َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوُأوتَِيتْ  دَتِْلُكُهمْ  اْمَرَأةً  َوَجْدتُ  ِإيّنِ  (99) يَِقنيٍ  بَِنَبإٍ  َسَبإٍ  ِمنْ  َوِجْئُتكَ : -عليو السالم 

ْمسِ  َيْسُجُدونَ  َوقَ ْوَمَها َوَجْدتُ َها( 98) َعِظيمٌ  ْيطَانُ  ذَلُمُ  َوزَيَّنَ  اّللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  لِلشَّ ُىمْ  َأْعَماذَلُمْ  الشَّ ِبيلِ  َعنِ  َفَصدَّ  السَّ
ْبءَ  َُيِْرجُ  الَِّذي ّلِلَِّ  َيْسُجُدوا َأالَّ ( 91) يَ ْهَتُدونَ  اَل  فَ ُهمْ  َماَواتِ  ِف  اخلَْ  َوَما خُتُْفونَ  َما َويَ ْعَلمُ  َواأْلَْرضِ  السَّ

 .[90 -99: النمل] تُ ْعِلُنونَ 

 ودلا كان اذلُدُىد داعًيا إىل اخلري وعبادة هللا وحده والسجود لو؛ "هنُِي عن قتلو"؛ رواه أَحد.

 وبعد، أيها ادلسلمون:

ة واجلمادات والنباتات واحليوانات نطَق بتنزيو هللا وتوحيده، وسجَد هلل وأطاَعو، وحقيٌق ببين فالكلُّ من ادلالئك
 آدم أن يكون كذلك.

: -سبحانو  -وإذا حقَّق اإلنساُن العبوديَة كان أشرَف ادلخلوقات، ومن أشرَك بو كانت الدوابُّ أمتَّ منو، قال 
 .[444: األعراف] َأَضلُّ  ُىمْ  َبلْ  َكاأْلَنْ َعامِ  ُأولَِئكَ 
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يًعا َواأْلَْرضُ  َقْدرِهِ  َحقَّ  اّللََّ  َقَدُروا َوَماأعوذ باهلل من الشيطان الرجيم:  َماَواتُ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  قَ ْبَضُتوُ  َجَِ  َوالسَّ
ا َوتَ َعاىَل  ُسْبَحانَوُ  بَِيِميِنوِ  َمْطِويَّاتٌ   .[74: الزمر] ُيْشرُِكونَ  َعمَّ

القرآن العظيم، ونفعين هللا وإياكم مبا فيو من اآلياِت والذكِر احلكيم، أقول ما تسَمعون،  بارك هللا يل ولكم ف
 وأستغفر هللا يل ولكم وجلميع ادلُسلمني من كل ذنٍب، فاستغِفروه.

 

 اخلطبة الثانية

شريك لو تعظيًما احلمد هلل على إحسانو، والشكُر لو على توفيِقِو وامِتنانِو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال 
 لشأنِو، وأشهد أن نبيَّنا حممًدا عبُده ورسولُو، صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو، وسلَّم تسليًما مزيًدا.

 أيها ادلسلمون:

 َتْسُجُدوا اَل : -سبحانو  -ادلخلوقاُت ذليلٌة هلل قانتٌة لو، وُيُرم أن يُدَعى شيٌء منها من دون هللا، قال 
ْمسِ   .[84: فصلت] تَ ْعُبُدونَ  ِإيَّاهُ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َخَلَقُهنَّ  الَِّذي ّلِلَِّ  َواْسُجُدوا لِْلَقَمرِ  َواَل  لِلشَّ

رٌة لنا لنستعنَي هبا على طاعتو، قال  رَ : -عز وجل  -ومع قُنوهتا هلل فهي ُمسخَّ َماَواتِ  ِف  َما َلُكمْ  َوَسخَّ  السَّ
يًعا اأْلَْرضِ  ِف  َوَما  .[48: ثيةاجلا] ِمْنوُ  َجَِ

 ومن أطاَع ربَّو رفَعو هللا وأعلى مكانتو.

ِإنَّ هللَا َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى مث اعلموا أن هللا أمرَكم بالصالِة والسالِم على نبيِّو، فقال ف حُمَكم التنزيل: 
 .[07: األحزاب] االنَّيبِّ يَا َأي َُّها الِذْيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلْيمً 

اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وباِرك على نبيِّنا حممٍد، وارَض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قَضوا باحلق وبو كانوا 
، وعن سائر الصحابِة أَجعني، وعنَّا معهم جُبوِدك وكرِمك يا أكرم  يعِدلون: أيب بكٍر، وُعمر، وُعثمان، وعليٍّ

 األكرمني.
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ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آِمًنا اللهم أِعزَّ اإل سالم وادلسلمني، وأِذلَّ الشرك وادلشركني، ودمِّ
 ُمطمئنِّا رخاًء وسائر بالد ادلسلمني.

اللهم أصِلح أحواَل ادلسلمني ف كل مكان، اللهم احِقن دماَءىم، واصِرف عنهم الفنت ما ظهر منها وما بَطن، 
 صِرف عنهم شرَّ ِشرارىم، واجَعل دياَرىم دياَر أمٍن وإُياٍن يا قوي يا عزيز.اللهم ولِّ عليهم خياَرىم، وا

اللهم من أراَدنا أو أراد اإلسالم أو ادلسلمني بُسوٍء فأشِغلو ف نفسو، واجعل كيَده ف ذمره، والِق الرُّعَب ف 
 قلِبو.

نْ َيا ِف  آتَِنا رَب ََّنا  .[954: البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َوِف  َحَسَنةً  الدُّ

اللهم وفِّق إمامنا ذلُداك، واجَعل عمَلو ف ِرضاك، ووفِّق َجيَع والة أمور ادلسلمني للعمِل بكتابك، وحتكيِم 
 شرعك يا ذا اجلالل واإلكرام.

 عباد هللا:

ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اّللََّ  ِإنَّ  َهى ْرَب اْلقُ  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ
ُرونَ   .[45: ]النحل َتذَكَّ

 فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه على آالئو ونعمو يزِدكم، ولذكر هللا أكرب، وهللا يعلم ما تصنعون.

 


