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 صلى هللا عليو وسلم؟ للنيب الصحابة حب كان كيف

 األوىل اخلطبة

 فال هللا يهِده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينو حنمده هلل، احلمد إن
 عبده زلمًدا نبي نا أن وأشهد لو، شريك ال وحده هللا إال إلو ال أن وأشهد لو، ىاديَ  فال ُيضِلل ومن لو، ُمِضل  

 .كثَتًا تسليًما وسل م وأصحابو، آلو وعلى عليو هللا صل ى ورسولو،

 :بعد أما

 .للموىَل  اإلخالصُ  قارنَو ما العمل وخَتُ  التقوى، صِحَبو ما زادال فخَتُ  التقوى؛ حق   - هللا عباد - هللا فاتقوا

 :ادلسلمون أيها

 ىي -سبحانو  - وعبادتُو. طاعتو ألىل السعادةَ  وكتبَ  أوامره، بامِتثالِ  وأمَرىم لعبادتِو، الث قَلُت هللا أوجدَ 
 - قال فيها، ضررَ  ال زلضٌ  خَتٌ  وىي الناِجُت، من كان أد اىا ومن اآلِمنُت، من كان دخَلو من الذي احِلصنُ 

 [.95: النساء] اّلل ُ  َرَزقَ ُهمُ  شل ا َوَأنْ َفُقوا اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاّلل ِ  آَمُنوا َلوْ  َعَلْيِهمْ  َوَماَذا: -جل وعال 

 والشُّرورَ  العالَ  تدب ر ومن: "-رمحو هللا  - القيم ابن قال ورسوِلو، هللا طاعةِ  بسبب فإنو األرض يف خَتٍ  وكل
 ".طاعِتو عن واخلروجُ  -صلى هللا عليو وسلم  - الرسول سُلالفةُ  سبُبو العالَ  يف شرٍّ  كل أن عِلمَ  فيو الواِقعةَ 

 الذي والغمُّ  واأللُ  الشرُّ  وكذلك ،-صلى هللا عليو وسلم  - الرسول طاعة بسبب فإنو العال يف خَتٍ  وكل
 .-عليو الصالة والسالم  - الرسول سُلالفة بسبب ىو فإمنا نفِسو يف العبدَ  ُيصيبُ 

 اَل  يَ ْومٌ  يَْأِتَ  َأنْ  قَ ْبلِ  ِمنْ  ِلَربُِّكمْ  اْسَتِجيُبوا: فقال اخلَت، ليناذَلم لو باالسِتجابة أمَرىم أن بعباِده هللا رمحة ومن
م ادلؤمنون فاستجابَ  ،[73: الشورى] اّلل ِ  ِمنَ  َلوُ  َمَرد    ِإىَل  ُدُعوا ِإَذا اْلُمْؤِمِنُتَ  قَ ْولَ  َكانَ  اِإمن َ  وأفِلحوا، لرّبِّ
نَ ُهمْ  لَِيْحُكمَ  َوَرُسوِلوِ  اّلل ِ  ْعَنا يَ ُقوُلوا َأنْ  بَ ي ْ  [.15: النور] اْلُمْفِلُحونَ  ُىمُ  َوُأولَِئكَ  َوَأطَْعَنا َسَِ
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 َدَعاُكمْ  ِإَذا َولِلر ُسولِ  ّلِل ِ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا ال ِذينَ  َأي َُّها يَا: -سبحانو  - قال قدرُىم، وعال قلوُّبم حَيت وبذلك
 [.47: األنفال] ُُيِْييُكمْ  ِلَما

 َوآتَاُىمْ  ُىًدى زَاَدُىمْ  اْىَتَدْوا َوال ِذينَ : -سبحانو  - قال ُىداه، إىل ُىًدى زاَده ربِّو طاعة إىل بادرَ  ومن
 [.53: زلمد] تَ ْقَواُىمْ 

 توحيًدا أعظمَ  كان -صلى هللا عليو وسلم  - حملمدٍ  أتبع الرجلُ  كان وكلما": -رمحو هللا  - اإلسالم شيخ قال
 ".ذلك حبَسبِ  ديِنو من نقصَ  ُمتابعتو عن بُعد وإذا الدين، يف لو وإخالًصا هلل

: ورىالش] الص احِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا ال ِذينَ  َوَيْسَتِجيبُ : تعاىل قال ُدعاُؤه، ُأجيبَ  لربِّو اسَتجابَ  ومن
 .فضِلو من ويزيُدىم ُدعاَءىم، ُُييبُ : أي ؛[42

ْسٌَت  ِلَرّبِِّمُ  اْسَتَجابُوا لِل ِذينَ : - وجل عز - قال اجلنة، وأدخَلو ورمِحَو هللا وأحب و بل  ؛[54: الرعد] احلُْ
 .اجلنة: أي

َأْسِلْم : -عليو السالم  -راىيم باَدُروا إىل اإلذعان والتسليم، قال هللا خلليِلو إب -عليهم السالم  - والرُُّسلُ 
 [.595]البقرة:  قَاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمُتَ 

يَا َأَبِت افْ َعْل َما قال لو:  -عليو السالم  -وأمَره بذبِح ابِنو األوَحد بيِده فتل و للجبُت لذحِبو، وابُنو إَساعيُل 
ُ ِمَن الص    [.504]الصافات:  اِبرِينَ تُ ْؤَمُر َسَتِجُدِن ِإْن َشاَء اّلل 

 [.47]طو:  َوَعِجْلُت ِإلَْيَك َربِّ لِتَ ْرَضىسارَع إلرضاِء ربِّو وقال:  -عليو السالم  -وموَسى 

: فقالوا وينُصُروه، بو يُؤِمنوا أن -صلى هللا عليو وسلم  - زلمدٌ  نبيُّنا فيهم بُِعث إن النبيُت ميثاقَ  هللا وأخذَ 
 [.45: انعمر  آل] َأقْ َرْرنَا

 إىل ذلم داِعًيا الناس إىل فخرجَ  ،[4: ادلدثر] فََأْنِذرْ  ُقمْ : -صلى هللا عليو وسلم  - زلمدٍ  لنبيِّنا هللا وقال
 .قَدماه تفط َرت حىت فقام ،[4: ادلزمل] َقِلياًل  ِإال   الل ْيلَ  ُقمِ : لو وقال التوحيد،
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 حَنْنُ  احْلََوارِيُّونَ  قَالَ  اّلل ِ  ِإىَل  َأْنَصاِري َمنْ : عيسى ذلم قال ،لو اسَتجابُوا - السالم عليو - عيسى وحوارِيُّو
 [.14: عمران آل] بِاّلل ِ  آَمن ا اّلل ِ  َأْنَصارُ 

 ُذنُوِبُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  يَ ْغِفرْ  ِبوِ  َوآِمُنوا اّلل ِ  َداِعيَ  َأِجيُبوا قَ ْوَمَنا يَا: هللا ُدعاء إجابةِ  إىل بعًضا بعُضهم اجلنُّ  وحث  
 [.95: األحقاف] َألِيمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  َوُيُِرُْكمْ 

 فزاَدت ولرسوِلو، هلل االسِتجابة يف وَسبقهم وإخالِصهم لُصحبتهم الفضلَ  - عنهم هللا رضي - الصحابةُ  ونالَ 
 يف وىم بتغيَتىا عواَسِ  حينما إليها ادلقِدس بيت من ِوجهَتهم فحو ُلوا الكعبة باسِتقبال أُِمُروا هللا؛ عند رِفعُتهم

 .تَليَها اليت الصالة إىل االمِتثالَ  يُؤِخُروا ول الصالة،

رضي هللا  - اخلطاب بن عمرُ  فأنفقَ  أمواذلم؛ نفيسَ  فبَذُلوا الصدقة، إىل -صلى هللا عليو وسلم  - النيب ونَدبَ 
يقُ  بكر أبو وأنفقَ  ماِلو، نصفَ  -عنو  : -عليو الصالة والسالم  - وقال ،كل و ماَلو -رضي هللا عنو  - الصدِّ

 .البخاري رواه ؛- ُعثمان فجه زه -« من جه ز جيَش الُعسرة فلو اجلنة»

رضي هللا عنو  - طلحةَ  أبو فقام ،[54: عمران آل] ربُِبُّونَ  شل ا تُ ْنِفُقوا َحىت   اْلِب   تَ َناُلوا َلنْ : هللا قولُ  ونزل
 ؛"هلل صدقةٌ  وإهنا ،(بَتُحاء) إيل   أموايل أحب   إن! هللا رسول يا: "فقال ،- صلى هللا عليو وسلم - النيب إىل -

 .البخاري رواه

 - قال فيو، هلل ُعب اًدا كانوا الليل قيامِ  فضلِ  إىل الصحابة لِصغار -صلى هللا عليو وسلم  - النيب من وبإشارةٍ 
نِعم الرجُل عبد هللا لو كان »وىو صغٌَت:  -رضي هللا عنهما  - ُعمر بن هللا لعبد -عليو الصالة والسالم 

 ، فكان بعُد ال يناُم من الليل إال قلياًل؛ متفق عليو.«ُيصلِّي من الليل

 بأرواِحهم طاعًة هلل: -صلى هللا عليو وسلم  -وفَدوا النيب  

ل: ال نقول كما قال وىو يدُعو على ادلُشركُت، فقا -صلى هللا عليو وسلم  -أتى ادِلقداُد بن األسَود إىل النيب 
[، ولكنا نُقاِتُل عن ميينك وعن 47]ادلائدة:  فَاْذَىْب َأْنَت َورَبَُّك فَ َقاِتاَل ِإن ا َىاُىَنا قَاِعُدونَ قوُم موسى: 

 -صلى هللا عليو وسلم  -: "فرأيُت النيب  -رضي هللا عنو  -مشاِلك وبُت يَديك وخلَفك. قال ابن مسعوٍد 
 ؛ متفق عليو.-يعٍت: قوَلو  - أشرَق وجهو وسر ه"
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 فيها؛ يُراِجعوه ول عنها ينَهى -صلى هللا عليو وسلم  - النيب َِسعوا حُت وأفعالٍ  أقوالٍ  عن الصحابةُ  وكف  
إن : »-صلى هللا عليو وسلم  - النيب فقال ألِسَنُتهم، واعتاَدتو بآبائِهم ُيِلفون كانوا اجلاىلية يف لو؛ اسِتجابةً 

صلى  - النيب َِسعتُ  منذ ّبا حَلفتُ  ما فوهللاِ : "-رضي هللا عنو  - ُعمر قال«. أن ربِلُفوا بآباِئكمهللا ينهاُكم 
 .مسلم رواه ؛- غَتي عن اللفظةَ  ىذه ناِقالً : أي -" آثًِرا وال ذاِكًرا ّبا أحِلف ل ،-هللا عليو وسلم 

 احلُُمر كانت خيَب  يوم يف عنو؛ -يو وسلم صلى هللا عل - النيب لنهي وترَكوه طعاًما طَبخوا رلاعةٍ  يوم ويف
إن هللَا ورسوَلو ينَهَياِنكم عن : »-صلى هللا عليو وسلم  - هللا رسول ُمناِدي فناَدى فطَبخوىا، ُمباحةً  األىلي ة

 وإهنا فيها دبا القدورُ  فُأكِفَئت: "-رضي هللا عنو  - أنسٌ  قال«. حُلوم احلُُمر؛ فإهنا رِجٌس من عمل الشيطان
 .عليو متفق ؛"بالل حمِ  لتفورُ 

 - النُّعمان أبو قال أراُقوىا؛ الطُُّرقات يف ميِشي رُجلٍ  من هنَيو وبسماِعهم اإلسالم، أواِئل إىل ُمباًحا كان واخلمرُ 
 أبو فقال ،"فناَدى ُمناِديًا فأمرَ  اخلمرِ  ربريُ  فنزل طلحَة، أيب منزلِ  يف القوم ساِقيَ  كنتُ : "-رضي هللا عنو 

 ،"ُحّرَِمت قد اخلمرَ  إن أال: يُناِدي ُمنادٍ  ىذا: "فقلتُ  فخرجتُ : قال. الصوت ىذا ما فانظُر اخُرج: ةَ طلح
 .عليو متفق ؛"ادلدينة ِسَكك يف فَجَرت: "قال. فأىرِقها اذَىب: يل فقال

 ".الر ُجل خَب  بعد عنها سألُوا وال راَجعوىا فما: "روايةٍ  ويف

فيما يلَبُسونَو من غَت أن ُيكلِّمهم بشيٍء، قال  -صلى هللا عليو وسلم  -بالنيب  -رضي هللا عنهم  - ويتأس ون
خامتًا من ذىٍب، وكان يلَبُسو  -صلى هللا عليو وسلم  -: "اصطنَع النيب -رضي هللا عنهما  -ابن عمر 

إِن كنُت ألبُس ىذا »ادِلنَب فنزَعو فقال: فيجعُل فص و يف باطِن كفِّو، فصنَع الناُس خواتِيم. مث إنو جلَس على 
 ، فنبَذ الناُس خواتيَمهم"؛ متفق عليو.«وهللِا ال ألَبُسو أبًدا»فرَمى بو، مث قال: « اخلامَت وأجعُل فص و من داخلٍ 

 ما حقُّ : »-صلى هللا عليو وسلم  -وصي َتو حُت َِسع قوَل النيب  -رضي هللا عنهما  - عمر بن هللا عبدُ  وكتبَ 
 ؛ متفق عليو.«امرٍئ ُمسلٍم لو شيٌء يُريُد أن يُوِصَي فيو يبيُت ليلتُت إال ووصي ُتو مكتوبٌة عنده

 ذلك، قال -صلى هللا عليو وسلم  - النيب َِسعتُ  منذُ  ليلةٌ  علي   مر ت ما: "-رضي هللا عنو  - عمر ابن قال
 ".وصي يت وعندي إال
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؛ -صلى هللا عليو وسلم  -ألِسَنتهم عما ال يليُق امِتثااًل لوصي ة النيب  إىل حفظِ  -رضي هللا عنهم  - وباَدُروا
فقلُت: يا رسول هللا! إِن من  -صلى هللا عليو وسلم  -: أتيُت النيب -رضي هللا عنو  -قال جابُر بن ُسليم 

صلى هللا  -د قول رسول هللا قال: فما سببُت بع«. ال تُسَّب   أحًدا»أىل الباِديَِة ويف  جفاُؤىم، فأوِصٍت. قال: 
 أحًدا وال شاًة وال بعَتًا؛ رواه أمحد. -عليو وسلم 

صلى هللا  -يف حركاهتم وسَكناهتم؛ يف يوم خيَب أعطى النيب  -صلى هللا عليو وسلم  - النيب ألوامر وانقاُدوا
، فساَر عليٌّ «يفتَح هللا عليكامِش وال تلتِفت، حىت »، وقال لو: -رضي هللا عنو  -الرايَة لعليٍّ  -عليو وسلم 

ول يلتِفت؛ امِتثااًل لول  -صلى هللا عليو وسلم  -أي: رفَع صوتَو لُبعده عن النيب  -شيًئا مث وقَف، فصرَخ 
 ، وقال: يا رسول هللا! على ماذا أُقاِتُل الناس؟؛ رواه مسلم.-صلى هللا عليو وسلم  -النيب 

صلى هللا  -ارِتكاب النهي مصلحٌة ظاىرٌة لُنصرة ادلسلمُت؛ قال النيب وابتَ َعدوا عما هناىم عنو وإن كان يف 
أي: ال تفَزعهم  -« ُقم يا ُحذيفة فائِتٍت خبَب القوم، وال تذَعرىم علي  »حلُذيفة يوم األحزاِب:  -عليو وسلم 

 .-فيعرِفونك ويُقِبُلوا علينا 

أي: يُدِفُئو من البد  -يصِلي ظهَره بالنار  -ئَِد ادلُشركُت وكان حينئٍذ قا -فلما أتَاىم رأى أبا ُسفيان قريًبا منو 
: -صلى هللا عليو وسلم  -، قال: فوضعُت سهًما يف كِبد القوس فأردُت أن أرِمَيو، فذكرُت قوَل رسول هللا -
 .مسلم رواه ألصبُتو؛ رميُتو ولو ،«وال تذَعرىم علي  »

 - ُخديجٍ  بن رافعُ  قال راِسخ؛ ويقُتٍ  إميانٍ  عن والنواىي وامراأل يف -صلى هللا عليو وسلم  - للنيب واتباُعهم
 أنفعُ  ورسوِلو هللا وطواِعَيةُ  ناِفًعا، لنا كان أمرٍ  عن -صلى هللا عليو وسلم  - هللا رسولُ  هنانا: "-رضي هللا عنو 

 .مسلم رواه ؛"لنا

ا، على توك َلت - السالم عليها - ىاجرُ  هلل؛ طاعةً  لالسِتجابة باَدرن ُمؤمناتٌ  ونساءٌ   زوَجها، وأطاَعت رّبِّ
 لزوِجها فقالت. ولولِدىا ذلا ىالكٌ  احلال ظاىر ويف أَحد، يومئذٍ  دبك ة وليس ماء، وال فيو زرعَ  ال واديًا وسَكَنت
 : "آهللُ الذي أمَرك ّبذا؟" قال: نعم. قالت: "إًذا ال ُيضيُِّعنا"؛ رواه البخاري.-عليو السالم  - إبراىيم
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 ذلن   ثيابٍ  شقِّ  إىل فباَدرنَ  للحجاب، قماشٌ  عندىم ذاك إذ يُكن ل الصحابي ات على احلجابِ  فرضُ  نزل ودلا
 دلا اأُلَول، ادلُهاِجرات نساءَ  هللا يرحمُ : "-رضي هللا عنها  - عائشةُ  قالت. وجوىهن   بو وَجَّبَ  هللا، ألمر امِتثاالً 

 .البخاري رواه ؛"ّبا فاختَمرنَ  ُمروطهن   شَققنَ  ،[95: النور] ُجُيوِّبِن   َلىعَ  خبُُمرِِىن   َوْلَيْضرِْبنَ : هللا أنزل

 :ادلسلمون أيها وبعُد،

 مسرورٌ  فِرحٌ  وأنت المِتثاِلو فسارِع أمرٌ  َسُعك طرقَ  إن العبودية؛ يف وكمالٌ  للشهادَتُت ربقيقٌ  ورسوِلو هللا فطاعةُ 
 .خالِقك مرضاةَ  طالًِبا بضرره، ُموِقًنا عنو وانأَ  فاجتِنبو هنًيا كان وإن ربِّك، بعبادةِ 

: النور] اْلَفائُِزونَ  ُىمُ  فَُأولَِئكَ  َويَ ت  ْقوِ  اّلل َ  َوََيْشَ  َوَرُسوَلوُ  اّلل َ  يُِطعِ  َوَمنْ : الرجيم الشيطان من باهلل أعوذ
14.] 

 ىذا، قويل أقول احلكيم، والذكرِ  اآلياتِ  من فيو دبا وإياكم هللا ونفعٍت العظيم، القرآن يف ولكم يل هللا بارك
 .ذنبٍ  كل من ادلُسلمُت وجلميع ولكم يل هللا وأستغفر

 

 الثانية اخلطبة

 تعظيًما لو شريك ال وحده هللا إال إلو ال أن وأشهد وامِتنانِو، توفيِقوِ  على لو والشكرُ  إحسانو، على هلل احلمد
 .مزيًدا تسليًما وسل م وصحِبو، آلو وعلى عليو هللا ىصل   ورسولُو، عبُده زلمًدا نبي نا أن وأشهد لشأنِو،

 :ادلسلمون أيها

 استجابَ  هلل يستِجب ل ومن احلياة، من جزءٌ  فاتَو منها ُجزءٌ  فاتَو ومن اسِتجابة، أكمُلهم حياةً  الناس أكملُ 
َنةٌ  ُتِصيبَ ُهمْ  َأنْ  َأْمرِهِ  َعنْ  اِلُفونَ َيَُ  ال ِذينَ  فَ ْلَيْحَذرِ : فقال ِعصيانِو من حذ ر وهللا وأذل و، ادلخلوقُت من لغَته  َأوْ  ِفت ْ

 [.29: النور] َألِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبَ ُهمْ 

 إال بو يعملُ  -صلى هللا عليو وسلم  - هللا رسولُ  كان شيًئا تارًِكا لستُ : "-رضي هللا عنو  - بكر أبو قال
 .عليو فقمت ؛"أزيغ أن أمرِه من شيًئا تركتُ  إن أخَشى إِن بو، عِملتُ 
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صلى هللا  - النيب قول على قوالً  قد م ومن االمِتثال، كمالَ  يُنايف  أدائِها يف الكسلُ  أو الطاعة فعل يف والًتدُّد
 اجلنةَ  يدُخلون -صلى هللا عليو وسلم  - زلمدٍ  أمة كل اآلخرة ويف لو، ادلُستجيبُت من يُكن ل -عليو وسلم 

 رواه ؛«من أطاَعٍت دخل اجلنة، ومن عصاِن فقد أَب : »قال يأَب؟ منو ! هللا رسول يا: قالوا. أَب  من إال
 .البخاري

 العقوبة، من للنجاة ومثِلو األرض دبلئِ  االفِتداء ويودُّ  ورسوِلو، هللا لطاعة الدنيا إىل الرجوعَ  يتمٌت   وادلُعِرضُ 
يًعا ضِ اأْلَرْ  يف  َما ذَلُمْ  َأن   َلوْ  َلوُ  َيْسَتِجيُبوا لَْ  َوال ِذينَ   [.54: الرعد] ِبوِ  اَلفْ َتَدْوا َمَعوُ  َوِمثْ َلوُ  َجَِ

 َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتوُ  هللاَ  ِإن  : التنزيل زُلَكم يف فقال نبيِّو، على والسالمِ  بالصالةِ  أمرَكم هللا أن اعلموا مث
 [.12: األحزاب] َتْسِلْيًما اَوَسلُِّمو  َعَلْيوِ  َصلُّوا آَمُنوا الِذْينَ  َأي َُّها يَا الن يبِّ 

 أيب: يعِدلون كانوا وبو باحلقِّ  قَضوا الذين الراشدين خلفائو عن اللهم وارضَ  زلمٍد، نبيِّنا على وسلِّم صلِّ  اللهم
، وُعثمان، وُعمر، بكٍر،  .األكرمُت أكرم يا وكرِمك جُبوِدك معهم وعن ا أَجعُت، الصحابةِ  سائر وعن وعليٍّ

 آِمًنا البلد ىذا اللهم واجعل الدين، أعداء ودمِّر وادلشركُت، الشرك وأِذل   وادلسلمُت، إلسالما أِعز   اللهم
 .العادلُت رب يا ادلسلمُت بالد وسائر رخاءً  ُمطمئنًّا

 وظهَتًا، وُمعيًنا ونصَتًا، وليًّا ذلم ُكن اللهم مكان، كل يف سبيِلك يف ُُياِىدون الذين ادلُجاىدين انصر اللهم
 .العادلُت رب يا واذلُدى احلق على كلمَتهم اَجع مالله

 .عزيز يا قوي يا عليهم السوء دوائر وأِدر تدمَتًا، دمِّرىم اللهم وآذاىم، عليهم بَغى دبن عليك اللهم

 وربكيمِ  بكتابك، للعملِ  ادلسلمُت أمور والة َجيعَ  ووفِّق ِرضاك، يف عمَلو واجَعل ذلُداك، إمامنا وفِّق اللهم
 .العادلُت رب اي شرعك

 أِغثنا، اللهم القاِنطُت، من ذبعلنا وال الغيثَ  علينا أنِزل الفقراء، وحنن الغٍت أنت أنت، إال إلو ال هللا أنت اللهم
 .أِغثنا اللهم أِغثنا، اللهم

 [.49: األعراف] ينَ اخْلَاِسرِ  ِمنَ  لََنُكوَنن   َوتَ ْرمَحَْنا لََنا تَ ْغِفرْ  لَْ  َوِإنْ  َأنْ ُفَسَنا ظََلْمَنا رَب  َنا
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 :هللا عباد

ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اّلل َ  ِإن   َهى اْلُقْرَب  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  َلَعل ُكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ
 [.50: النحل] َتذَك ُرونَ 

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


