
 1 هِ ـل  ـال رَِضـا

  (1)األوىل اخلطبة
ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن  إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه

سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضلَّ له، ومن يضلل فال هادَي له، وأشهد أن 
ال إله إال هللا وحَده ال شريَك له، وأشهد أن حممدا عبُده ورسولُه، صلى هللا عليه 

 وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثرياً.
 أما بعد: 
 عباد هللا حقَّ التقوى، واستمِسكوا من اإلسالم ابلعروة الوثقى. فاتقوا هللا

 أيها املسلمون: 
واإلميان ، أمساء هللا حسىن وصفاته عال، وله سبحانه يف كل ذلك املثل األعلى

  .هبا ركن التوحيد وبه صالح العمل
 صفة الرضا، فهو تعاىل يغضب :الكتاُب والسُّنَّةُ  اومن صفات هللا اليت نطق هب

 . ويرضى ال كأحد من الورى، وعلى إثباهتا مضى الصحابة والتابعون وسلف األمة
وطلُب رضا هللا وحَده هو الغاية اليت مشَّر إليها أنبياء هللا وأولياؤه وعباده 

َسُه  نل اِس ٱَوِمَن }الصاحلون، قال عز وجل:  ِي َنفر ِه ٱَمررَضاِت  برتَِغآءَ ٱَمن يَۡشر ُ ٱوَ  لل  رَُءوُفُۢ  لل 
 ِ   .{لرعَِبادِ ٱب

                                         
، اخلامس من شهر صفر، سنة اجلمعةيوم ألقاها الشيخ د. عبد احملسن بن حممد القاسم وفقه هللا،  (1)

 ملسو هيلع هللا ىلص. ، يف مسجد الرسول إحدى وأربعني وأربعمئة وألف من اهلجرة
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 ذرُكرر ٱوَ }إمساعيل عليه السالم أثىن هللا عليه يف كتابه ابلفوز برضاه، قال تعاىل: ف
ه إِن هُ  لرِكَتَٰبِ ٱِِف  َمَٰعِيَل دِ ٱَصادَِق  ََكنَ  ۥإِسر روَعر ا  ل لَهُ  *َوََكَن رَُسوٗلا ن بِي ا هر

َ
ُمُر أ

ر
ِ  ۥَوََكَن يَأ ةِ ٱب لَوَٰ  لص 

ةِ ٱوَ  َكوَٰ ا ۦَن ِعنَد َرب ِهِ َوََك  لز   . {َمررِضي ا
فباَدر إليه طمعاً يف رضاه، قال  ،وموسى عليه السالم وعَده ربُّه جانَب الطور

ِمَك َيَُٰموََسَٰ }سبحانه:  َجلََك َعن قَور عر
َ
ِ  *َوَمآ أ ثَِري وََعِجلرُت إََِلرَك َرب 

َ
ٰٓ أ ْوَٗلٓءِ لََعَ

ُ
قَاَل ُهمر أ

 . {لََِترَضَٰ 
ِِنٓ }ربَّه أن يُلهمه فعل ما يرضيه، فقال:  السالمودعا سليمان عليه  زِعر ور

َ
ِ أ َرب 

َمَتَك  ُكَر نِعر شر
َ
نر أ
َ
َٰهُ  ل ِتٓ ٱأ ا تَررَضى َمَل َصَٰلِحا عر

َ
نر أ
َ
ي  َوأ َٰ َوَِِٰلَ َت لََعَ  َولََعَ نرَعمر

َ
 .{أ

َعلرهُ ٱوَ }فقال:  ،ه أن يرزقه ولدًا يرضى هللا عنهاندى ربَّ  وزكراي عليه السالم  جر
 ِ ا َرب   .{رَِضي ا

ه إبحسان العمل ابتغاء رضوان هللا، قال وأصحابَ ملسو هيلع هللا ىلص  ووصف هللا نبينا حممداً 
ٞد ر ُسوُل } عز وجل: َم  ِه ٱُّمح ِينَ ٱوَ  لل  آُء لََعَ  ۥٓ َمَعهُ  َّل  ِشد 

َ
ارِ ٱأ ُكف 

ا  لر عا َُٰهمر ُرك  ۖۡ تََرى رََُحَآُء بَيرَنُهمر
َِن  ٗلا م  ا يَبرَتُغوَن فَضر دا ِ ٱُسج  ۖۡ  لل  َٰناا َو  .{َورِضر

ُمَهَِٰجرِينَ ٱلِلرُفَقَرآءِ }وألجل ذلك فارق املهاجرون أوطاهنم، قال عز وجل: 
ر  ل

ِينَ ٱ َِن  َّل  ٗلا م  َٰلِِهمر يَبرَتُغوَن َفضر َو مر
َ
رُِجواْ ِمن دَِيَٰرِهِمر َوأ خر

ُ
ِ ٱأ َٰناا لل  َو  .{َورِضر

عاذ عليه الصالة والسالم واملؤمن يتوسل برضا هللا ليعيذه من سخطه، كما است
 .رواه مسلم «اللَُّهمَّ ِإِّنِ َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطكَ »بقوله: 
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ومداُر صالح األعمال وقبوهلا على إخالص النية هلل فيها بطلب رضوانه، قال 
رُ }تعاىل:  ور َمعر

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َُٰهمر إِٗل  َمنر أ رَوى ِن َّن  َ ِِف َكثِۡيٖ م   َخۡير

َ ٗل  َلَٰحِۢ بَۡير ور إِصر
َ
 نل اِس  ٱوٍف أ

َٰلَِك  َعلر َذ ِ ٱَمررَضاِت  برتَِغآءَ ٱَوَمن َيفر ا لل  ًرا َعِظيما جر
َ
تِيهِ أ  .{فََسورَف نُؤر

هللا، قال سبحانه:  ها رضوانَ ك فيها إذا ابتغى هبا صاحبُ بار ل ويُ والنفقة تُقب
ِينَ ٱَوَمَثُل } َٰلَُهُم  َّل  َو مر

َ
ِ ٱَمررَضاِت  برتَِغآءَ ٱيُنفُِقوَن أ ِۢ بَِربرَوٍة  لل  نُفِسِهمر َكَمَثِل َجن ة

َ
ِنر أ ا م  َوتَثربِيتا
ّۗٞ وَ 
ٞ ِ فَإِن ل مر يُِصبرَها َوابِٞل َفَطل  َفۡير ُكلََها ِضعر

ُ
َصاَبَها َوابِٞل َفـ َاتَتر أ

َ
ُ ٱأ َملُوَن بَِص  لل   .{ۡير بَِما َتعر

َها ـٰٓ يَ }فقال: احلرام ابتغاَء مرضاة هللا، هللا  د بيتَ صَ وعظَّم هللُا حرمَة َمن قَ  يح
َ
أ

ِينَ ٱ ِ ٱئَِر ـٰٓ َءاَمُنواْ َٗل ُُتِلحواْ َشعَ  َّل  رَ ٱَوَٗل  لل  هر ََرامَ ٱ لش  يَ ٱَوَٗل  ۡلر رَهدر َِۡي  ئِدَ ـٰٓ لرَقلَ ٱَوَٗل  ل َيرَت ٱَوَٗلٓ َءآم   ۡلر
ََرامَ ٱ ه  ۡلر َٰناا َو ب ِِهمر َورِضر ِن ر  ٗلا م   .{يَبرَتُغوَن فَضر

ويف كل  ،واملسلم مالزِم لطلب رضا هللا يف سفره وإقامته، ويف أفراحه وأحزانه
اللَُّهمَّ ِإَّنَّ »ما يُرضيه، فيقول:  هللا تيسري ففي السفر يستفتح سفره بسؤال ؛أحواله

 .رواه مسلم «َنْسأَُلَك ِف َسَفِرََّن َهَذا الِِبَّ َوالت َّْقَوى، َوِمَن الَعَمِل َما تَ ْرَضى
 به عنه، مات إبراهيم ابن وإذا حلَّت به مصيبة ال يكون منه إال ما يرضى هللاُ 

ِإنَّ الَعْْيَ َتْدَمُع، َوالَقْلَب ََيَْزُن، َوََل »فقال عليه الصالة والسالم:  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
 .رواه البخاري «نَ ُقوُل ِإَلَّ َما يَ ْرَضى رَب َُّنا، َوِإَّنَّ ِبِفَراِقَك ََي ِإبْ َراِهيُم َلَمْحُزونُونَ 

َورمَ ٱ}رضيه هلم، قال تعاىل:  ع لعباده ديناً ومن رمحة هللا وكرمه أن شر  َملرُت  َلر كر
َ
أ

َمِت َورَِضيُت لَُكُم  ُت َعلَيرُكمر نِعر ترَممر
َ
َلَٰمَ ٱلَُكمر دِيَنُكمر َوأ ِسر

ه  ۡلر ا  .{دِينا
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بات رضا الرمحن، فباإلميان به سعادة الدنيا ويف امتثال دين اإلسالم موج
ِينَ ٱإِن  }واآلخرة، ويُوِرث العبَد رضا مواله، قال عز وجل:   لَِحَِٰت ٰـَ لص  ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  َّل 

ْولَ 
ُ
ُ ـٰٓ أ رََبِي ةِ ٱئَِك ُهمر َخۡير ٖن ََترِري ِمن َُترتَِها  * ل َُٰت َعدر نرَهَٰرُ ٱَجَزآؤُُهمر ِعنَد َرب ِِهمر َجن 

َ َخَِِٰلِيَن  ۡلر
اۖۡ  بَدا
َ
ُ ٱر ِضَ  فِيَهآ أ َٰلَِك لَِمنر َخِِشَ َرب هُ  لل   .{ۥَعنرُهمر َورَُضواْ َعنرُهه َذ

ُفُرواْ }فقد سلك سبيل الرضا، قال عز وجل:  ومن آمن وعمل صاحلاً  إِن تَكر
َ ٱفَإِن   ۖۡ َوَٗل يَررَضَٰ لِِعَبادِهِ  لل  ۖۡ ٱَغِِنٌّ َعنُكمر َر ّۗٞ  لرُكفر ُكُرواْ يَررَضُه َلُكمر  .{ِإَون تَشر

لتوحيد الذي هو إفراد هللا ابلعبادة أجلُّ عمل عند هللا، وهللا يرضى لعباده وا
رقوا، قال عليه الصالة ، وأن يعتصموا حببله مجيعاً وال يتفأن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً 

 تَ ْعُبُدوهُ  ؛ َفََيَْضى َلُكْم َأنْ ، َوَيْكَرُه َلُكْم َثََلثا  يَ ْرَضى َلُكْم َثََلثا ِإنَّ اّللََّ »والسالم: 
يع، َوَأْن تَ ْعَتِصُموا ِبَْبِل اّللَِّ اا َوََل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئ  .رواه مسلم« َوََل تَ َفرَُّقوا اا  َجَِ

ْولَ }رضي هللا عنه، قال سبحانه:  ومن حقَّق التوحيد
ُ
ئَِك َكَتَب ِِف قُلُوبِِهُم ـٰٓ أ

يَمَٰنَ ٱ ِ
ي   ۡلر

َ
ِنرُهۖۡ  َدُهمَوأ ِخلُُهمر َجن  بُِروٖح م  نرَهَٰرُ ٱٖت ََتررِي ِمن َُترتَِها ٰـَ َوُيدر

َ ه رَِضَ  ۡلر ُ ٱَخَِِٰلِيَن فِيَها  لل 
 .{َعنرُهمر َورَُضواْ َعنرُهه 

ُ ٱل َقدر رَِضَ }هللا أيَّده هللا ورضي عنه، قال تعاىل:  وَمْن نصر دين ِمنِۡيَ ٱَعِن  لل  رُمؤر  ل
َجَرةِ ٱإِذر ُيَبايُِعونََك َُترَت   .{لش 

ُ ٱقَاَل }يف دنياه وآخرته،  بده، وبه ينتفع العوالصدق أصل اإلميان ودليل َهََٰذا  لل 
ِدقِۡيَ ٱيَورُم يَنَفُع  َٰ ه لَُهمر َجن   لص  ُقُهمر نرَهَٰرُ ٱٞت ََترِري ِمن َُترتَِها ٰـَ ِصدر

َ اۖۡ ر ِضَ  ۡلر بَدا
َ
ُ ٱَخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ  لل 

َٰلَِك  زُ ٱ َعنرُهمر َورَُضواْ َعنرُهه َذ  .{لرَعِظيمُ ٱ لرَفور
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وبه تدوم وتزيد، ومن عظيم ثوابه رضا هللا عن أهله، يف  ،مِ عَ النِ  دُ يْ والشكر ق َ 
 ،األعمى َلكع واألعمى، قال: فأتى املص واألقرَ ، األبرَ حديث الثالثة من بين إسرائيل

يَ ْوَم َفََل َبََلَغ ال ،َسَفِريَباُل ِف َوتَ َقطََّعْت ِبَ الِ  ،رَُجٌل ِمْسِكٌْي َواْبُن َسِبيل  »فقال: 
: فَ َقالَ  ،َأْسأَُلَك ِِبلَِّذي َردَّ َعَلْيَك َبَصَرَك َشاةا أَتَ بَ لَُّغ ِِبَا ِف َسَفِري ، ُثَّ ِبكَ ِإَلَّ ِِبّللَِّ 

 ََل فَ َواّللَِّ  ،َفُخْذ َما ِشْئتَ  ،فَ َقْد َأْغَناّن  اا َوَفِقَي  ، َبَصِريَقْد ُكْنُت َأْعَمى فَ َردَّ اّللَُّ 
َا ابْ ُتِليُتمْ  ،: َأْمِسْك َماَلكَ فَ َقالَ  ،يَ ْوَم ِبَشْيء  َأَخْذَتُه ّلِلَِّ َأْجَهُدَك ال فَ َقْد َرِضَي  ،فَِإَّنَّ

 .متفق عليه « َعْنَك َوَسِخَط َعَلى َصاِحبَ ْيكَ اّللَُّ 
ضل هللا أن هللا يُطعم العبد والعبد ال غىن له عن الطعام والشراب، ومن ف

ِإنَّ »عنه، قال عليه الصالة والسالم:  على ذلك رضي هللا شكر الربَّ  ويسقيه، وإذا
َها، َأْو َيْشَرَب الشَّْربَةَ فَ َيْحَمَدُه اّللََّ   َلََيَْضى َعِن الَعْبِد َأْن َيَُْكَل اأَلْكَلةَ فَ َيْحَمَدهُ َعَلي ْ

َها  .رواه مسلم «َعَلي ْ
ظفر، قال عليه الصالة  بالئهاوالدنيا حمفوفة ابلبالء والكدر، ومن صرب على 

 ؛ابْ َتََلُهمْ   ِإَذا َأَحبَّ قَ ْوماا ِإنَّ ِعَظَم اجلََزاِء َمَع ِعَظِم الَبََلِء، َوِإنَّ اّللََّ »والسالم: 
 .رواه الرتمذي «َوَمْن َسِخَط فَ َلُه السُّْخطُ  ،َفَمْن َرِضَي فَ َلُه الرَِِضا

قال  رضا خالقه، يدرك املرءلخري والشر، وابلكلمة الطيبة واللسان مفتاح ل
،  ََل يُ ْلِقي ََلَا َِبَلا ِإنَّ الَعْبَد لَيَ َتَكلَُّم ِِبلَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن اّللَِّ »عليه الصالة والسالم: 

 .رواه البخاري « ِِبَا َدرََجات  يَ ْرَفُع اّللَُّ 
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ظاهر، قال عليه وكما أن هللا حيب طهارة الباطن فهو يرضى عن طهارة ال
َواُك َمْطَهَرٌة ِلْلَفمِ » ة والسالم:الصال  .النسائيرواه  «َمْرَضاٌة ِللرَّبِِ  ،السِِ

ََت  *َٗل يَنَفُع َماٞل َوَٗل َبُنوَن }وإذا قامت الساعة 
َ
َ ٱإِٗل  َمنر أ ، وال {بَِقلرٖب َسلِيمٖ  لل 

َفََٰعةُ ٱيَورَمئِٖذ ٗل  تَنَفُع }يشفع أحد إال إبذن هللا، ورضاه عن الشافع،  ذَِن ََلُ  لش 
َ
إِٗل  َمنر أ

َمَٰنُ ٱ ٗلا  ۥَوَرِضَ ََلُ  لر حر َوَٗل }، وال تنفع الشفاعة إال ملن رضي هللا عنهم، قال تعاىل: {قَور
َفُعوَن إِٗل  لَِمِن  تََضَٰ ٱيَشر  .{رر

نعم املؤمنون بنعيم ال نظري له، ورضا هللا عن أهل اجلنة يفوق ما ويف اجلنة يَ 
ُ ٱوََعَد }وجل:  فيها، قال عز ِمنِۡيَ ٱ لل  رُمؤر ِمَنَٰتِ ٱوَ  ل رُمؤر نرَهَٰرُ ٱٖت ََتررِي ِمن َُترتَِها ٰـَ َجن   ل

َ  ۡلر
َِن  َٰٞن م  َو ٖن  َورِضر َِٰت َعدر ِ ٱَخَِِٰلِيَن فِيَها َوَمَسَِٰكَن َطي َِبةا ِِف َجن  َٰلَِك ُهَو  لل  ه َذ ََبُ كر

َ
زُ ٱأ  لرَفور

 .{لرَعِظيمُ ٱ
، قال عليه الصالة والسالم: اجلنة ال يسخط عليهم أبداً وإذا رضي هللا عن أهل 

َواخَلَْيُ ِف  لَب َّْيَك رَب ََّنا َوَسْعَدْيكَ ، يَ ُقوُلوَن:  يَ ُقوُل أِلَْهِل اجلَنَِّة: ََي َأْهَل اجلَنَّةِ ِإنَّ اّللََّ »
تَ َنا َوَقْد َأعْ ، بِِ ََي رَ ، فَ يَ ُقوُل: َهْل َرِضيُتْم؟ فَ يَ ُقوُلوَن: َوَما لََنا ََل نَ ْرَضى َيَدْيكَ  طَي ْ

َذِلَك؟ فَ يَ ُقوُلوَن: ََي َأََل ُأْعِطيُكْم َأْفَضَل ِمْن ، فَ يَ ُقوُل: ِمْن َخْلِقكَ  اا َما ََلْ تُ ْعِط َأَحد
 ، َفََل َأْسَخطُ ْيُكْم ِرْضَواّن فَ يَ ُقوُل: ُأِحلُّ َعلَ  ؟يُّ َشْيء  َأْفَضُل ِمْن َذِلكَ ، َوأَ َربِِ 

 .متفق عليه «اا أََبدَعَلْيُكْم بَ ْعَدُه 
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  وبعد أيها املسلمون:
لزم ما يُرضي هللَا  ندين، وهو اجلالب لرضا هللا، ومَ فالفوز كله يف التمسك ابل

هللا  رضي هللا عنه وأرضاه، وإذا التمس العبد رضا ربه وآثَ َرُه على كل ما سواه فإن
سخط هللا عليه ، ومن التمس رضا الناس بسخط هللا يرضى عنه ويُرضي عنه الناس

 . وأسخط عليه الناس
 أعوذ ِبهلل من الشيطان الرجيم

َفَمِن }
َ
ََٰن  ت َبعَ ٱأ َو ِ ٱرِضر َِن  لل  ِ ٱَكَمنُۢ بَآَء بَِسَخٖط م  َُٰه َجَهن ُمۖۡ َوبِئرَس  لل  َوى

ر
رَمِصۡيُ ٱَوَمأ  .{ل

ابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين هللا وإايكم مبا فيه من اآلايت 
الذ ِْكر احلكيم، أقول قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم وجلميع املسلمني، من كل ذنب و 

 فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
  



هِ ـل  ـال َضـارِ   8 

 

 اخلطبة الثانية

احلمد هلل على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أال إله إال 
عبده وسوله، صلى  هللا وحده ال شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن نبينا حممداً 

 .مزيداً  عليه وعلى آله وأصحابه تسليماً 
  أيها املسلمون:

َسُنواْ }من رضي هللا عنه أكرمه أبعلى نعيم يف اجلنة، قال سبحانه:  حر
َ
ِيَن أ ل َِّل 

َِنَٰ ٱ ُسر ۖٞۡ  ۡلر  . ملسو هيلع هللا ىلص، والزايدة هي النظر إىل وجه هللا الكرمي، كما فسَّر ذلك النيبُّ {َوزَِياَدة
شيء، قال عليه الصالة  املؤمنون إىل رهبم كان أحب إليهم من كلوإذا نَظر 

 اا  تَ َباَرَك َوتَ َعاََل: تُرِيُدوَن َشْيئ: يَ ُقوُل اّللَُّ ِإَذا َدَخَل َأْهُل اجلَنَِّة اجلَنََّة، قَالَ »والسالم: 
َنا ِمَن النَّاِر؟ قَاَل:  ،ةَ نَّ َأزِيدُُكْم؟ فَ يَ ُقوُلوَن: َأََلْ تُ بَ يِِْض ُوُجوَهَنا؟ َأََلْ ُتْدِخْلَنا اجلَ  َوتُ َنجِِ

 «زَّ َوَجلَّ َأَحبَّ ِإلَْيِهْم ِمَن النََّظِر ِإََل َرِبِِِْم عَ  اا ، َفَما ُأْعطُوا َشْيئَجابُ فَ ُيْكَشُف الِ 
 .رواه مسلم

 وُُجوهٞ يَورَمئِذٖ }، قال تعاىل: وهباءً  وإذا نظر املؤمنون لوجه هللا الكرمي ازدادوا مجاالً 
ةر  ٞ  *ن اِِضَ  .«ا فَ َنِضَرْت بُِنورِهِ  َرهب َِ ىَل َنَظَرْت إِ »، قال احلسن رمحه هللا: {إََِلَٰ َرب َِها نَاِظَرة

إِن  }مث اعلموا أن هللا أمركم ابلصالة والسالم على نبيِ ه، فقال يف حمكم التنزيل: 
َ ٱ ه ٱيَُصلحوَن لََعَ  ۥئَِكَتهُ ـٰٓ َوَملَ  لل  ِ َها ـٰٓ يَ  نل ِب  يح

َ
ِينَ ٱأ لِيًما َّل   .{َءاَمُنواْ َصلحواْ َعلَيرهِ وََسل ُِمواْ تَسر
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اللهم صل وسلم وابرك على نبينا حممد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، 
الذين قضوا ابحلق وبه كانوا يعدلون، أيب بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر 

 . رم األكرمنيالصحابة أمجعني، وعنا معهم جبودك وكرمك اي أك
اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك واملشركني، ودمر أعداء الدين، 

 . وسائر بالد املسلمني رخاءً  مطمئناً  واجعل اللهم هذا البلد آمناً 
 .الكرمي، اي ذا اجلالل واإلكرام وارزقنا لذة النظر إىل وجهك ،اللهم ارض عنا

 . الدنيا واآلخرةفيق والسعادة يف اللهم إان نسألك التو 
ا شر أنفسنا، واصرف عنا الفنت ما ظهر منها وما نَ وقِ  ،شداناللهم أهلمنا رُ 

 بطن.
اللهم وفق إمامنا وويل عهده ملا حتب وترضى، وخذ بناصيتهما للرب والتقوى، 

  .عزيزووفق مجيع والة أمور املسلمني للعمل بكتابك وحتكيم شرعك اي قوي اي 
{ ٓ َياٱَءاتَِنا ِِف  َرب َنا نر  .{لنَّارِ ٱَحَسَنةا َوقَِنا َعَذاَب  ٓأۡلِخَرةِ ٱَحَسَنةا َوِِف  ِلح

 عباد هللا: 
َ ٱإِن  } ِ  لل  ُمُر ب

ر
لِ ٱيَأ َسَٰنِ ٱوَ  لرَعدر ِحر

َبَٰ ٱِإَويَتآيِٕ ذِي  ۡلر َشآءِ ٱَوَينرََهَٰ َعِن  لرُقرر رُمنَكرِ ٱوَ  لرَفحر  ل
ِ  ٱوَ  َغر ُرونَ يَعُِظُكمر  ۡلر ، فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه على {لََعل ُكمر تََذك 

 آالئه ونعمه يزدكم، ولذكر هللا أكرب، وهللا يعلم ما تصنعون.


