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 مغفرُة الذنوب بيسَت القوؿ والعمل

 اخلطبة األوىل

إف احلمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده هللا فال ُمِضلَّ 
لو، ومن ُيضِلل فال ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أف زلمًدا عبده ورسولو، صلَّى 

 عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما كثَتًا. هللا

 أما بعد:

 حقَّ التقوى؛ فتقوى هللا مناُر اذلُدى، واإلعراُض عنها سبيُل الشَّقا. -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أيها ادلسلموف:

 -سبحانو  -ساُب عنده خلق هللا الثػََّقَلُْت لعبادتو؛ فمن أطاعو وعَده باجلنة، ومن عصاه توعَّده باجلزاء األليم، واحل
 .[8: الزلزلة] يَػَرهُ  َشرِّا َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  يَػْعَملْ  َوَمنْ : -عز وجل  -دبثاقيل الذرِّ، قاؿ 

جِييُء يـو القيامة ناٌس من : »-عليو الصالة والسالـ  -وذنوُب العباد كثَتٌة، منها ما ىو كأمثاؿ اجلباؿ، قاؿ 
 اه مسلم.؛ رو «ادلُسلمُت بذنوٍب أمثاؿ اجلباؿ

 «.ُحطَّت خطاياه وإف كانت مثَل زَبَد البحر».. ومنها ما ىو كَزَبد البحر، يف احلديث عنو: 

، أو ضعف التوكُّل على هللا، أو الِكرب، أو احلَسد.  والذنوُب منها ما ىو قليبّّ؛ كاعتقاد أف غََت هللا ينفُع أو يضرُّ

 ات وغَتىم، أو احلِلف بغَت هللا، أو الكِذب، أو الِغيبة.ومنها: أوزاٌر قوليٌَّة؛ كدعاء غَت هللا من األمو 

 ومنها: خطايا ِفعليَّة؛ كالطواؼ على القبور، أو القتل، أ السرقِة، أو الزىن.

 والشرُؾ باهلل ال يغِفُره هللا إال بالتوبة، ويف اآلخرة صاحُبو سُللٌَّد يف النار، والكبائُر ال يُكفُِّرىا هللا إال بالتوبة، وقد
كفَُّر بعمٍل صاحٍل إذا قِوَي الصدُؽ واإلخالُص؛ كما سَقت البِغيُّ كلًبا فُغِفر ذلا، ويف اآلخرة صاحُب الكبَتة إف مل تُ 

بَو، وإف شاء غفَر لو.  يُتب فهو ربت ادلشيئِة، إف شاء عذَّ

َهْوفَ  َما َكَبائِرَ  ُبواذَبَْتنِ  ِإفْ : -سبحانو  -وصغائُر الذنوب يُكفُِّرىا هللُا إف اجتُِنَبت الكبائُر، قاؿ   َعْنُكمْ  نَُكفِّرْ  َعْنوُ  تُػنػْ
 .[13: النساء] َكِرديًا ُمْدَخاًل  َونُْدِخْلُكمْ  َسيَِّئاِتُكمْ 
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: "أي: إذا اجتنبُتم كبائَر اآلثاـ اليت ُُنيُتم عنها كفَّرنا عنكم صغائَر الذنوِب وأدخلناكم -رمحو هللا  -قاؿ ابن كثٍَت 
 اجلنَة".

 صغائر الذنوِب: اعتقاٌد صحيٌح، أو قوٌؿ أو عمٌل صاحلٌ تُغَفُر الزلَُّة بو. وُمكفِّراتُ 

تواٌب يبُسُط يَده بالنهار ليتوَب ُمسيُء الليل، ويبُسُط يَده بالليل ليتوَب ُمسيُء النهار، قاؿ  -سبحانو  -وىو 
 .[72: النساء] َعَلْيُكمْ  يَػُتوبَ  َأفْ  يُرِيدُ  َواّللَُّ تعاىل: 

ٍت آدـ وإف كثُرت ففضُل هللا ساِبٌغ على عباده؛ إذ شرَع ذلم طعاٍت يُوالِيها عليهم لُتكفََّر عنهم سيئاُُتم. وذنوُب ب
: ».. -عليو الصالة والسالـ  -فالتوحيُد اخلالُص ادلُتَِّصُف بلصدِؽ واليقُِت ادلُجانُب لنواقِضو ُيكفُِّر الذنوَب، قاؿ 

 ؛ رواه مسلم.«شِرُؾ يب شيًئا لقيُتو دبثلها مغفرةً ومن لقَيٍت بُقراب األرض خطيئًة ال يُ 

وشأُف التوحيد عند هللا عظيٌم دلن حقَّقو؛ فيوماف يف األسبوع يغِفُر هللا فيهما لكل ُمسلٍم ال ُيشِرُؾ باهلل شيًئا، إف مل 
ثنُت ويـو اخلميس، فُيغَفُر تُفتُح أبواُب اجلنة يـو اال: »-عليو الصالة والسالـ  -تُغَش كبَتٌة من كبائر الذنوِب، قاؿ 

؛ رواه «لكل عبٍد ال ُيشِرُؾ باهلل شيًئا، إال رجاًل كانت بينو وبُت أخيو شحناء، فُيقاؿ: أنِظروا ىَذين حىت يصطِلَحا
 مسلم.

وألمهية الصالِة وفضِلها وعظيم شرِفها كانت إقامُتها وأفعاٌؿ وأقواٌؿ تسِبُق أداَءىا سبَب ُغفراف الذنوب؛ فاألذاُف 
ُف: أشهد أف زلمًدا رسوؿ »عبادٌة قوليٌَّة يوميٌَّة )..( حُيطُّ هللا بو اخلطايا؛ بل ويُغَفُر للُمؤذِّف مدَّ صوتو، و إذا قاؿ ادلُؤذِّ

 ؛ رواه مسلم.«هللا، فقاؿ من مِسَعو: وأنا أشهد، رضيُت باهلل ربِّا، وزُلمٍد رسواًل، وباإلسالـ ديًنا ُغِفَر لو ذنُبو

قاـ فصلَّى فحِمَد هللا وأثٌَت عليو ورلََّده »وَء خرَجت ذنوبُو مع قطِر ادلاء أو مع آخره، فإف ىو ومن أحسَن الوض
 ؛ رواه مسلم.«بالذي ىو لو أىٌل، وفرََّغ قلَبو هلل إال انصَرَؼ من خطيئِتو كهيئِتو يـو ولَدْتو أمُّو

؛ متفق «َفَر هللا لو ما بيَنو وبَُت الصالة اليت تِليهاوال يتوضَُّأ رجٌل مسلٌم فُيحِسُن الوضوَء فُيصلِّي صالًة، إال غ»
 عليو.

وُخطواُت ادلشي إىل الصالة إحدامُها رُبطُّ خطيئًة واأُلخرى ترفُع درجًة، وإسباُغ الوضوء على ادلكارِه، وكثرُة اخلُطا 
 إىل ادلساِجد، وانتظاُر الصالة بعد الصالة سبُحو اخلطايا وترفُع الدرجات.
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عليو الصالة والسالـ  -سِجَد ينتظُر الصالَة تعرََّض لنفحاِت هللا بُدعاء ادلالئكة لو بادلغفرِة والرمحة، قاؿ ومن أتى ادل
ال يزاُؿ أحدُكم يف صالٍة ما داـ ينتِظُرىا، وال تزاُؿ ادلالئكُة ُتصلِّي على أحدِكم ما داـ يف ادلسِجد تقوؿ: اللهم : »-

 ؛ رواه البخاري.«ثاغِفر لو، اللهم ارمحو، ما مل حُيدِ 

: "فمن كاف كثََت الذنوِب وأراد أف حُيطَّها هللا عنو بغَت تعٍب فليغتِنم ُمالزمَة مكاف -رمحو هللا  -قاؿ ابن بطَّاؿ 
 ُمصالَّه بعد الصالة ليستكِثَر من ُدعاء ادلالئكة واسِتغفارىم لو".

ـُ بعد قراءة الفاربة وأمَّن ادلأموـُ   ؛ متفق عليو.«تأميُنو تأمَُت ادلالئكِة ُغِفر لو ما تقدَّـ من ذنِبو فوافقَ »وإذا أمََّن اإلما

ـُ: مِسع هللا دلن مِحَده، وقاؿ ادلأموـُ: اللهم ربَّنا لك احلمُد، فإنو من وافَق قولُو قوَؿ ادلالئكة ُغِفر لو » وإذا قاؿ اإلما
 ؛ متفق عليو.«ما تقدَّـ من ذنِبو

من سبَّح هللَا ُدبُر كل صالٍة ثالثًا وثالثُت، ومِحَد هللا ثالثًا وثالثُت، وكبػََّر هللَا »يا؛ فػ وأقواٌؿ بعد الصالة ُتكفُِّر اخلطا
ثالثًا وثالثُت، فتلك تسعٌة وتسعوف، وقاؿ سباـ ادلائِة: ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، لو ادللُك ولو احلمُد وىو 

 ؛ رواه مسلم.«بَد البحرعلى كل شيٍء قدير، ُغِفَرت خطاياه وإف كانت مثَل ز 

أرأيتم لو أف ُنًرا بباِب أحدِكم يغتِسُل منو كل : »-عليو الصالة والسالـ  -والصلواُت اخلمُس رُبطُّ السيئات، قاؿ 
فذلك مَثُل الصلوات اخلمِس، »قالوا: ال يبَقى من درَنو شيٌء. قاؿ: «. يوـٍ مخَس مراٍت ىل يبقى من درَنو شيٌء؟

 ؛ متفق عليو.«خلطاياديُحو هللا هبنَّ ا

ال يغتِسُل رجٌل يـو اجلمعة ويتطهَّر : »-عليو الصالة والسالـ  -ويف كل أسبوٍع عبادٌة ُتكفُِّر صغائَر الذنوب، قاؿ 
ِىُن من ُدىنو أو ديسُّ من ِطيب بيتو، مث خيرُج فال يُفرُِّؽ بُت اثنُت، مث ُيصلِّي ما ُكِتب لو، مث  ما استطاَع من طُهٍر ويدَّ

ـُ، إال ُغِفر لو ما بينو وبُت اجلُمعة األخرىيُن  ؛ رواه البخاري.«ِصُت إذا تكلَّم اإلما

ـَ رمضاف إديانًا واحِتسابًا ُغِفر لو ما »وصوـُ رمضاف ُيكفُِّر ما بينو إىل رمضاف ادلُقِبل إذا تُرِكت ادلُوبِقات،  ومن قا
 ؛ رواه البخاري.«ِفر لو ما تقدَّـ من ذنِبوتقدَّـ من ذنبو، ومن قاـ ليلَة القدر إديانًا واحِتسابًا غُ 

ـُ عاشوراء يُكفُِّر السنَة ادلاضيَة، والصدقُة ُتكفُِّر اخلطايا، قاؿ   -وصوـُ يـو عرفة يُكفُِّر السنَة ادلاضَيَة والباقية، وصيا
 ذي.؛ رواه الًتم«والصدقُة ُتطِفُئ اخلطيئَة كما يُطِفُئ ادلاُء النارَ : »-عليو الصالة والسالـ 

؛ متفق «من حجَّ فلم يرُفث ومل يفُسق رجَع كيـو ولَدْتو أمُّو: »-عليو الصالة والسالـ  -واحلجُّ ديُحو الذنوَب، قاؿ 
 عليو.
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ومن فضل هللا على ادلُؤمن: أف أقواَلو وأعماَلو الصاحلة إف قُصَرت بو فإنو يُكفِّر عنهم ذنوهَبم دبا ُيصيُب قلوهَبم من 
، قاؿ اذلمـو واألحزاف وال ما ُيصيُب ادلُسِلَم من ىمٍّ وال حزٍف وال أًذى وال غمٍّ : »-عليو الصالة والسالـ  -غمـو

 ؛ متفق عليو.«إال كفَّر هللا هبا من خطاياه

؛ متفق «واألمُر بادلعروؼ والنهُي عن ادلُنكر، والصالُة، والصدقُة، والصوـُ ُتكفُِّر فتنَة الرجل يف أىِلو وماِلو وولِده»
 عليو.

جل  -ُتكفُِّر السيئات، قاؿ  -كتالوة القرآف، وبرِّ الوالدين، وِصلة األرحاـ   -واألعماُؿ الصاحلُة ادلُطلقُة بأنواعها 
وأتِبع السيئَة : »-عليو الصالة والسالـ  -، وقاؿ [331: ىود] السَّيَِّئاتِ  يُْذِىْبَ  احلََْسَناتِ  ِإفَّ : -شأنُو 

 ؛ رواه الًتمذي.«احلسنَة سبُحها

من قاؿ: سبحاف هللا، مائة مرة؛ ُكِتَبت لو ألُف حسنة، أو ُحطَّت »وتكرَّـ هللا بأقواٍؿ مل تُقيَّد بزمٍن ُتكفُِّر اآلثاـ؛ فػ 
 ؛ رواه مسلم.«عنو ألُف خطيئة

خطاياه وإف كانت  من قاؿ: سبحاف هللا وحبمده يف يوـٍ مائَة مرٍة؛ ُحطَّت»ولكامٌت من األذكار تغِفُر الذنوِب؛ فػ 
 ؛ متفق عليو.«مثَل زَبد البحر

طُّ وشرَع هللا أفعااًل غََت ُمقيَّدٍة بزمٍن تُغَفُر هبا الذنوب؛ فالُعمرُة إىل الُعمرة كفَّارٌة دلا بينهما، واإلحساُف إىل اخللق حيُ 
بغايا بٍت إسرائيل، فنَزَعت ُموَقها، فسَقْتو بينما كلٌب يطيُف برَِكيٍَّة كاد يقتُلو العطُش؛ إذ رَأْتو بِغيّّ من »اخلطايا، فػ 
 ؛ متفق عليو.«فغُِفَر ذلا بو

: النور] َلُكمْ  اّللَُّ  يَػْغِفرَ  َأفْ  ربُِبُّوفَ  َأاَل  َوْلَيْصَفُحوا َوْليَػْعُفوا: -سبحانو  -والعفُو والصفُح يغِفُر الذنوب، قاؿ 
77]. 

عليو الصالة والسالـ  -واٍؿ يسَتٍة يقولوُنا بعد انِصرافهم منو، قاؿ وتكرَّـ هللا على عباده دبغفرة ذنوِب رلالِسهم بأق
: سبحانك ربَّنا وحبمِدؾ، ال إلو إال أنت، أستغِفُرؾ : »- من جَلَس يف رللٍس كثُػَر فيو لَغطُو مث قاؿ قبل أف يُقـو

 ؛ رواه النسائي.«وأتوُب إليك؛ ُغِفر لو ما كاف يف رللِسو ذلك

ـُ ُمتعٌة وقوٌة  من أكَل : »-عليو الصالة والسالـ  -لألبداف، وإذا شَكَر ادلُسلُم ربَّو عليو ُغِفَرت ذنوبُو، قاؿ والطعا
؛ رواه أبو «طعاًما مث قاؿ: احلمُد هلل الذي أطعَمٍت ىذا ورزَقنيو من غَت حوٍؿ مٍت وال قوٍة، ُغِفر لو ما تقدَّـ من ذنِبو

 داود.
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: -عليو الصالة والسالـ  -يَك بشوكٍة أو حنوىا، كانت حطِّا دلعاِصيو، قاؿ وإف أصاَب اجلسَد مشقٌَّة أو َجهٌد أو شِ 
، وحىت الشوكة ُيشاُكها؛ إال كفَّر هللا هبا » ما ُيصيُب ادلُسِلَم من َنَصٍب وال َوَصٍب وال ىمٍّ وال ُحزٍف وال أًذى وال غمٍّ

 ؛ متفق عليو.«من خطاياه

إال حطَّ  -مرًضا فما ِسواه  -ما من ُمسلٍم ُيصيُبو أًذى : »-ة والسالـ عليو الصال -وادلرُض كفَّارٌة للمريض، قاؿ 
 ؛ متفق عليو.«هللا لو سيئاتِو كما رُبطُّ الشجرُة ورَقها

إف هلل مالئكًة يطُوفوف يف الطُّرؽ يلتِمسوف أىَل : »-عليو الصالة والسالـ  -ورلاِلُس الذِّكِر رُبطُّ األوزاَر، قاؿ 
، «فيُحفُّوَُنم بأجنَحتهم إىل السماء الدنيا»، قاؿ: «ا قوًما يذُكروف هللَا تناَدوا: ىُلمُّوا إىل حاجتكمالذِّكر، فإذا وَجدو 

م »قاؿ:  ونك وحيَمدونك »، قاؿ: «: ما يقوُؿ عبادي؟-وىو أعلُم هبم  -فيسأذُلم رهبُّ يقولوف: ُيسبِّحونك ويُكربِّ
دونك : ُأشِهدُكم أين قد »، «ودُيجِّ  ؛ متفق عليو.«غفرُت ذلممث يقوؿ الربُّ

إنكم زُبِطئوف بالليل والنهار، وأنا أغِفُر الذنوَب : »-عز وجل  -والدعاُء الصادُؽ سبُب مفغرة الذنوب، قاؿ الربُّ 
 ؛ رواه مسلم.«مجيًعا، فاستغِفُروين أغِفر لكم

ماء الدنيا يف الثػُُّلث األخَت من الليل، ينِزُؿ ربُّنا إىل الس»والثػُُّلث األخَُت من كل ليلٍة مِظنَُّة ُغفراف الذنوب؛ إذ 
 ؛ متفق عليو.«فيقوؿ: من يستغِفُرين فأغفَر لو

 عباَده لستغِفُروه إال ليغِفَر ذلم. -سبحانو  -وما دعا 

سبحانو  -، وليس شيٌء سبًبا لغُفراف مجيع الذنوِب ِسواىا، قاؿ -الشرَؾ فما دونَو  -والتوبُة سبُحو مجيَع الذنوِب 
يًعا الذُّنُوبَ  يَػْغِفرُ  اّللََّ  ِإفَّ : -  .[31: الزمر] مجَِ

أبِشر خبَِت يوـٍ مرَّ عليك ُمنذ ولَدْتك »دلا نزَلت توبُتو:  -عليو الصالة والسالـ  -وخَُت أياـ الُعمر: يوـُ التوبة، قاؿ 
 ؛ رواه مسلم.«أمُّك

من تاَب قبل أف تطُلع الشمُس من : »-السالـ عليو الصالة و  -بل إف العبَد إذا تاَب مل يُؤاَخذ جبريرة ذنِبو، قاؿ 
 ؛ رواه مسلم.«مغرهِبا تاَب هللا عليو

 : "وكوُف التوبِة سبًبا لُغفراف الذنوِب وعدـِ ادلُؤاَخذة هبا شلا ال خالَؼ فيو بُت األمة".-رمحو هللا  -قاؿ ابُن أيب العزِّ 

 وبعُد، أيها ادلُسِلموف:
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ِؿ والوَلِد، والعبُد حباجٍة إىل زلِو خطاياه يف اليـو والليلة، والنَِّعُم تزوُؿ بالذنوِب، والنَِّقُم فللخطيئِة أثٌر على الَبَدف وادلا
 ؛ رواه الًتمذي.«واحلجُر األسوُد نزَؿ من اجلنِة وىو أشدُّ بياًضا من اللَب، فسوََّدتو خطايا بٍت آدـ»رُبلُّ بالذنوِب، 

 -سبحانو  -ٍت )..( يطُرقوُنا كلَّ حٍُت لُتغَفر ذلم الزالَّت، وما تقرََّب أحٌد إليو وهللا غفوٌر رحيٌم، نوَّع خللقو ُمكفِّرا
 إال دنا منو، والسعيُد من تعرََّض لنفَحات هللا ومغفرتِو يف يوِمو وليلِتو.

 .[87: طو] َدىاْىتَ  مثَّ  َصاحِلًا َوَعِملَ  َوآَمنَ  تَابَ  ِلَمنْ  َلَغفَّارٌ  َوِإيّنِ أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم: 

 بارؾ هللا يل ولكم يف القرآف العظيم، ونفعٍت هللا وإياكم دبا فيو من اآلياِت والذكِر احلكيم.

 

 اخلطبة الثانية

احلمد هلل على إحسانو، والشكُر لو على توفيِقِو وامِتنانو، وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، 
 ا عبُده ورسولُو، صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما مزيًدا.وأشهد أف نبيَّنا زلمدً 

 أيها ادلسلموف:

ـُ التوبة واالسِتغفار، ومن طرَؽ باَب التوبة وجَده مفتوًحا، ومن صفات هللا ادلغفَرُة  الذنُب قبيٌح، وأقبُح منو عد
ًُت، وهللا يفرُح بتوبة التائب إليو، ويُبدِّ  ُؿ سيئاتو حسناٍت، وترُؾ الذنُب أيسُر من طلِب التوبة، وقد خيَفى والعفُو والسِّ

و وكَبد حياتو.  أثُر الذنِب عن اخللق لكنَّ هللا يعلُمو، وقد يظهُر أثُره على حياة العبد يف ِشقوتِو ومهِّ

َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبِّ يَا ِإفَّ هللَا مث اعلموا أف هللا أمركم بالصالِة والسالـِ على نبيِّو، فقاؿ يف زُلَكم التنزيل: 
 .[35: األحزاب] َأيػَُّها الِذْيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلْيًما

اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا زلمٍد، وارَض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قَضوا باحلق وبو كانوا يعِدلوف: أيب بكٍر، 
، وعن سائر الصحابِة أمجعُت، وعنَّا معهم جُبوِدؾ وكرِمك يا أكـر األكرمُت.وعمر، وعثم  اف، وعليٍّ

ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آِمًنا ُمطمئنِّا  اللهم أِعزَّ اإلسالـ وادلسلمُت، وأِذؿَّ الشرؾ وادلشركُت، ودمِّ
 وسائر بالد ادلسلمُت يا رب العادلُت.
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سلمُت يف كل مكاف، اللهم اصِرؼ عنهم الف ََ ما رهَر منها وما بَطن، اللهم احِقن دماَءىم، اللهم أصِلح أحواَؿ ادلُ 
د كلمَتهم على احلق والتقوى  واحَفظ أعراَضهم وأمواذَلم، اللهم اصِرؼ عنهم شرَّ ِشرارىم وكيَد ُفجَّارىم، ووحِّ

 والتوحيد يا ذا اجلالؿ واإلكراـ.

ره تدمَتًا يا قوي يا عزيُز.اللهم من أراَد اإلسالـَ أو ادلُ   سلمَُت بُسوٍء فاجعل كيَده يف حنره، وألِق الرُّعَب يف قلبو، ودمِّ

اللهم وفِّق إمامنا ذلُداؾ، وُمنَّ عليو بالعافية والشفاء يا ربَّ العادلُت، ووفِّق مجيَع والة أمور ادلسلمُت للعمِل بكتابك، 
 وربكيِم شرعك يا ذا اجلالؿ واإلكراـ.

نْػَيا يف  آتَِنا َنارَبػَّ   .[703: البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َويف  َحَسَنةً  الدُّ

اللهم أنت هللا ال إلو إال أنت، أنت الغٍتُّ وحنن الفقراء، أنِزؿ علينا الغيَث وال ذبَعلنا من القاِنطُت، اللهم أِغثنا، 
 اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا.

 .[71: األعراؼ] اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َوتَػْرمَحَْنا لََنا تَػْغِفرْ  ملَْ  َوِإفْ  َأنْػُفَسَنا رََلْمَنا رَبػََّنا

 عباد هللا:

ْحَسافِ  بِاْلَعْدؿِ  يَْأُمرُ  اّللََّ  ِإفَّ  َهى اْلُقْرَب  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  َتذَكَُّروفَ  َلَعلَُّكمْ  ُظُكمْ يَعِ  َواْلبَػْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَػنػْ
 .[00: ]النحل

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

 


