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 قصة إبراىيم وابنو إسماعيل عليهما السالم

قصة إبراىيم وابنو إسماعيل عليهما خطبة الجمعة بعنوان: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ صالح البدير 
ث فيها عن تي"، والالسالم ، وذكر ما فيها من -عليهما السالم  - قصة أبي األنبياء إبراىيم وابنو إسماعيل تحدَّ

 .، وذكر ما ُيستفاد من الدروس الواقعية من ىذه القصة الفريدة النافعةِعَبر وعظاٍت ُمستقاة من أحداثها

 

 الخطبة األولى

الُمطَِّلع على الضمائِِر والنيَّات، أحمُده حمَد ُمعتِرٍف الخفيَّات، غاِفِر الخطيَّات، عالِم  ،بارِئ البريَّات الحمد هلل
بالتقصير، وأستغِفُره استغفاَر ُمذنٍب يخاُف عذاَب السعير، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو أحاَط بكل 

نبيُّ الرحمة الداعي إلى  سولووأشهد أن نبينا وسيدنا محمًدا عبده ور  شيٍء علًما، ووِسَع كلَّ شيٍء رحمًة وِحلًما،
 .اكثيرً ، وسلَّم تسليًما  وعليو وعلى آلو وصحبِ وسلَّم وباَرك صلَّى اهلل سبيل ربِّو بالحكمة، 

 أما بعد، فيا أيها المسلمون:

 ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َواَل  تُ َقاتِوِ  َحقَّ  اللَّوَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا إن تقواه أفضُل ُمكتَسب، وطاعتو أعلى نَسب،اتقوا اهلل؛ ف
 .[601: عمران آل] ُمْسِلُمونَ  َوَأنْ ُتمْ 

 أيها المسلمون:

في ِسَير السابقين ِعَظٌة وىداية، وفي قصص األنبياء ِعبرٌة وداللة، وما أحوَج األمة إلى النظر في تلك القصص 
ًة وإسفارًا، }وكال نقص   .{للمؤمنين.. واألنباء؛ لتكون عَلًما ومنارًا، ومحجَّ
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 - ، أشرف ُأوِلي العزم بعد نبيِّنا وسيدنا محمد-صلى اهلل عليو وسلم  - وقصُة أبي األنبياء وإماِم الُحنفاء إبراىيم
، قصٌة ُمجلَّلٌة باآليات والِعظات، ُمكلَّلٌة بالِعَبر والدالالت، إبراىيُم الخليُل الذي ُجِعَلت -صلى اهلل عليو وسلم 

 بسببو، وباقيًة في نَسِبو، وخالدًة في عِقِبو، ال يناُلها الظالمون من ذريَّتو. اإلمامُة ُمتِصلةً 

ِخلعٌة سنيٌَّة ال ُتضاَىى، ومرتبٌة عاليٌة ال تُباَىى، وخصوصيٌة فريدٌة ال ُتساَمى، فكلُّ كتاٍب  ومن خصائصو وفضائلو:
في  : }وجعلنا-جل في ُعاله  - تو وُساللتو، قالأُنِزل بعده من السماء على نبيٍّ من األنبياء فذلك النبيُّ من ذري

 والكتاب{. ذريتو النبوة

ت لوعُة الوحدِة ومرارُة الَوحشة؛ فدعا إبراىيُم ربَّو أن يَهَب لو عِقًبا صالًحا، َمت ولما كبُ َر إبراىيُم وعقُ  سارة اشتدَّ
، ومن ىذا الفرع -عليو السالم  - على ىاجر األمينة الُمؤمنة، فأنجَبت لو إسماعيل -بمشورِة سارة  -فدخل 

رَُّة الزاىرة وواسطُة الِعقد الفاخرة، ُووِلد خيُر أىل األرض  الشريف والُغصن الُمنيف خرَجت الجوىرُة الباِىرة والدُّ
، الذي اختاَره ربُّو واصطفاه، -صلى اهلل عليو وسلم  - على اإلطالق، وسيُد ولد آدم باتفاق: نبيُّنا وسيُدنا محمد

 وَجد نبيٌّ من ُساللة إسماعيل ِسواه.ولم يُ 

ودبَّت الغيرُة في نفس سارة، وتشعََّب لُبُّها، وثاَر ُحزنُها وشَجُنها، وتمنَّت على إبراىيم أن يذىَب بهاجر وابِنها إلى 
موضع البيت  - بأمر ربِّو - حيث ال تراىما، فرِكَب إبراىيم بهما يطِوي المراِحل، ويحُدو الرواِحل، حتى جاء

الحرام في موطٍن ُمقِفٍر ىواء، ومكاٍن خالء، وبالٍد جرداء، وواٍد ُموِحش ليس بو زرٌع وال َضرع، وال أنيٌس وال 
 َحسيس، فترَكهما ىناك ال يمِلكان سوى ِجراٍب بو قليٌل من الغذاء، وِسقاٍء بو يسيٌر من الماء.

، ي ىذا الوادي؟ إلى من تترُكنا؟ فقال إبراىيم: إلى اهللفتِبَعتو أمُّ إسماعيل فقالت: يا إبراىيم! أين تذىُب وتتركنا ف
ُعنا.قالت: رِضيُت باهلل. وفي لفٍظ: قالت:   إًذا ال ُيضي ِّ

يا لها من عقيدٍة صادقة تُوِقُظ الضمائر، وتُرِىُف المشاِعر، استسَلَمت لقضاء اهلل وخضَعت لُحكمو، وانقاَدت 
َضت أمرَ  هت وجَهها إلى الحيِّ الذي ال يموتألمره بال تردٍُّد وال تعنُّت، وفوَّ  .ىا، وألجَأت ظهَرىا، ووجَّ
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 فلتأُخذ المرأُة المسلمُة اليوم من ىاجر المؤمنة نِبراًسا في االتباع، وُقدوًة في االنقياد، وُأسوًة في الصبر والثَبات.

صابًرا على البالء، داعًيا ُدعاَء الُموِقن  وانحَدَر إبراىيم ُمفارِقًا ُحشاشة نفسو، ُمودًِّعا قطعَة قلبو، ُمستسلًما للقضاء،
 .{يشكرون.. أسكنت بإجابة الدعاء: }ربنا إني 

ومَكَثت ىاجُر تُعاِلُج القضاَء المحُتوَم، فنَفَذ زاُدىا وجفَّ ضرُعها، حتى ال تِجَد البنها ماًء يُبلُّ صداه، وال لبًنا 
ى بو َشَفتاه، في مخمصٍة ُمقِسعة، ومسغََبٍة ُمع ى ويتلبَّطتتندَّ ، ِطبة، فهاَجها الِتياُع طفلها، ونحيُب صغيرىا، وىو يتلوَّ

 ضرُب الصلَط بقَدَمْيو، كأنو ينشُط للموت.يفَحُص األرَض برِجَلْيو، وي

، فقاَمت على الصفا واستقبَ َلت الوادي لعلها ترى -وقد تقطَّعت نِياُط قلبها  - كراىيَة أن تنُظر إليوفانطَلَقت  
روَة فقاَمت فوَقها، ونظَرت لعل أحًدا طَنت الوادي ورفَعت ِدرَعها، وسَعت جهَدىا، حتى أتت المأحًدا، ثم استب

 يأتي نحَوىا.

 )فذاك سعُي الناس بينهما(.: -صلى اهلل عليو وسلم  -قال رسول اهلل 

ت سبًعا بين الصفا والمروة إذا ىي بصوٍت، فناَدت نداَء الَلهفان، واستغاَثت  ثَة الظمآن: أِغث إن  ااستغافلما أتمَّ
 كان عندك ُغواث، أِغث إن كان عندك ُغواث.

َر نبُع زمزَم وحاَر.، فبحَث بعقِبو األرض، -عليو السالم  - فإذا ىي بجبريل  فانبَثَق الماُء وفار، وتفجَّ

 .واهلل ال ُيضيُِّع من اتقاه، وال ُيخيُِّب من رَجاه

ُضو بيديها ألفرِحَم اهلل ضعَفها، وفرَّج كربَها، وأنَبَع ا وتغرِفُو بكفَّيها، وتسِقي وليَدىا، وتمألُ رَض تحتها، فجعَلت ُتحوِّ
أو لو لم تغِرف من  - : )يرحم اهلل أمَّ إسماعيل؛ لو ترَكت زمزم-صلى اهلل عليو وسلم  - ِسقاَءىا. فقال رسول اهلل

 لكاَنت زمزم عيًنا َمعيًنا(. - زمَزم
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، وُيسَمع لها َثجيج، خيُر ماٍء ُوِجد على وجو ُتطِفُئ لهَب األِجيجالَحجيج، و  - بأمر ربِّها - تسقيوىا ىي زمزُم 
 : )إنها لُمباركة، ىي طعاُم طُعٍم، وِشفاُء ُسقم(.-صلى اهلل عليو وسلم  - األرض، يقول فيها رسول اهلل

م حول الرَّواء، وصفَّق بجناَحْيو في السماء،  من ُجرُىم ُمقِبلين من طريق  رُفقٌة  وفرَأتْ وحلَّق الطيُر فوق الماء، وحوَّ
واإلقامة في ناحيتها، فألَفى ذلك أمَّ إسماعيل وىي تحبُّ ِجنَسها،  ىابِجوارِ ها في النزول نفأقَبلوا يستأِذنو َكداء، 

وأِذَنت لهم حتى أضَحوا أُنَسها، وتواَفَدت أبياٌت منهم عليها، وىَو أفئدٌة من الناس إليها، ونشَأ إسماعيُل بين 
 وأعجَبهم فزوَّجوه.، وأنَفسهم فقرَّبُوه، وتكلَّم بلسانِهم، ونطَق بعربيَّتهملدانهم، وِ 

بموت أمو الصاِبرة، وانتقال ىاجر إلى الدار اآلخرة، بعد أن أرضَعتو جميَل  - عليو السالم - ثم ُفِجع إسماعيل
 حتى بلَغ مبلَغ الرجال. الشمائل والِخصال، وباَدرَتو بالتأديب

َعت ضاَعت األمُة وأجياُلها، وفَسَدت أىي مهمُة المرأِة  ألوالدوتربيُة ا ضاُعها و الُعظمى، ووظيفُتها اأُلوَلى، ومتى ُضي ِّ
 .وأحواُلها

ُده أحيانًا،  والشوُق إلى الولد ال تُهيُجو ُحرقُة االشتياق، ويُزِعُجو ألُم الِفراق، وكان إبراىيم يِفُد إلى ابنو ِلماًما، ويتفقَّ
 ، وال يستِقلُّ بو صدر.يردُّه صبر

يصنُع الوالُد مع ولده عند التالق بعد طول الِفراق، فجاء يوًما وإسماعيل يبِري نَباًل، فلما رآه قام إليو، فصنعا كما 
 من التوحيد والحنيفية ونبِذ الشرك والوثنيَّة، فرفعَ ثم أخبر إبراىيُم ابَنو بما أمره ربُّو؛ من بناِء البيت على أساٍس 

يو، يأتي بالِحجارةإبراى ويُعيُن أباه في البناء ، يُم القواعد من البيت، وإسماعيل بين عينيو، وطوُع يديو، وَرىُن كفَّ
على حجر المقام حاِفَي القَدَمْين يبني ، فلما ارتفَع البناء جاء لو بحجٍر ليقوم عليو، فقام إبراىيُم والِعمارة

 : }ربنا تقبل .. العليم{.وإسماعيُل يُناِولُو الِحجارة، وىما يقوالن

 وما شأُن العمل بال قبول، وما قيمُتو بال ِرضا، وما فائدتُو بال أجٍر وال ثواب؟!
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وسيلًة إلى  - صلى اهلل عليو وسلم - ، ومن الموافقة واالتباع للرسولفاتَِّخذوا من اإلخالِص وسيلًة إلى الَقبول
 بتدُِع ال يُثاُب على سعِيو.ُع بعملو، والمُ ينتفِ فالُمراِئي ال  ل األجر والثواب المأمول؛حصو 

 - فأقبَ َلت الوفود وتقاَطرت الُحشود من عهد أبينا إبراىيم، النداءاألذان و وتم البناُء، وصَدَح إبراىيم في األرض ب
سة بَة الُمعظَّمة والِبطاحسلمون يأمُّون الكعوإلى يومنا ىذا والم - صلى اهلل عليو وسلم ، الُمحرَّمةوالمشاِعر  الُمقدَّ

دت المناِسك على اختالف الُبلدان والمماِلك، اجتمعوا  د منهم اللباس على اختالف األجناس، وتوحَّ وقد توحَّ
، وعلى ملَّة أبينا إبراىيم -صلى اهلل عليو وسلم  - فطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص وعلى دين نبيِّنا محمدعلى 

 حنيًفا ُمسِلًما وما كان من الُمشركين.

: -صلى اهلل عليو وسلم  - ، يقول رسول اهلل، يسَعُد بسعادة بعضو، ويتألَُّم أللِمو ومرِضوبنياٌن واحد، وجَسٌد واحد
، فذلك المسلم، الذي لو ِذَمُة اهلل وِذمَُّة رسولو، فال ُتخِفروا اهلَل وأكَل ذبيَحتناواستقَبَل ِقبَلتنا، )من صلَّى صالتنا، 

 ري.؛ أخرجو البخا(في ِذمَّتو

طريقٌة ، ولكلٍّ {موليها: }ولكل وجهة .. -صلى اهلل عليو وسلم  - ألمة محمدوأصبَحت الكعبُة الُمشرَّفة قبلًة 
و بو ديُنو،  وِحليتو، وال ُيشاِبُهو في ال يخُرج عن جهتو، وال يُماِثُل غيَره في ِنحَلتو يرتضيها، ووجُو السلم حيُث توجَّ

 ي ُخُلقو وطريقتو.، وال يُقارِبُهفُسنَّتو وىيَئتو

هوا لغيره والوحُي نزل عليهم، ورسوُل اهللوأنَّى ألىل اإلسالم أن  بُِعث فيهم، حتى  - صلى اهلل عليو وسلم - يتوجَّ
 .صاروا ببركة رسالتو ويُمن ِسفارتو ونور دعوتو وداللتو خيَر األمم

م األقدام؛ فديُنكم ىو القبلُة الصحيحة، ، والحذر الَحذر أن تِزلَّ بك-يا أىل اإلسالم  -فالثَّباَت الثَبات 
 وشريعُتكم ىي الِوجهُة الُمستقيمة، وعقيدُتكم ىي الِفطرُة السليمة.
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أقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر المسلمين من   ثبَّتني اهلل وإياكم على الحق والُهدى حتى نلقاه.
 .كل ذنٍب وخطيئٍة، فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم

 

 الخطبة الثانية

، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وكريِم اإلفضالالكبير الُمتعال، أحمُده على جزيِل النواِلي الحمد هلل 
س  كريُم الِخصال وشريُف   نا وسيدنا محمًدا عبده ورسولووأشهد أن نبيَّ ، عن األنداد واألضداد واألمثالتقدَّ
 .خيِر صحٍب وأكرِم آلٍ  بواصحألى آلو و ، صلَّى اهلل عليو وعالِخالل

 أما بعد، فيا أيها المسلمون:

 .تحُصُل البركة وتندِفُع الهَلَكة، إن العاقبَة للُمتقينى تقو بال؛ ف-عز وجل  - اتقوا اهلل

 أيها المسلمون:

جال، شيٌخ كبيٌر جالَد األيام، ، محنٌة تُدكُّ الِجبال، وتُثِقُل الر -وُرؤيا األنبياء حقٌّ  - ورأى إبراىيُم في منامو ُرؤيا
 وإنهار دمو بيده. وفْرِي أوداِج ِفلَذة كبِدهوأحَنتو األحداُث الِجسام، يُؤَمُر بذبِح ولِده، 

 وأيُّ قلٍب يقَوى ىذا العناء؟!نفٍس ُتطيُق ىذا البالء، أيُّ 

طائًعا لربِّو  -ترى{، فيقول إسماعيُل  وُيخِبره بِمحنتو وبَلواه: }يا بني ..ودخل إسماعيُل ليُقصَّ عليو أبوه ُرؤياه، 
ًيا، صاِبًرا وُمؤدِّيًا، ُمنقاًدا وراِضًيا   :}يا أبت .. الصابرين{.-وُملب ِّ

 .بالتمكين، وكان ألبيو خيَر ُمعين }يا أبت .. الصابرين{}فلما أسَلما وتلَّو للجبين{ طاَوَعو االبُن الصالُح 
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ين ناداه أرح وَفداُه ربُّو بِذبٍح عظيم، وخلََّصو بكبٍش  {المبينُم الراحمين: }يا إبراىيم .. فلما أمرَّ على حلقو بالسكِّ
 تعذيب، ولكنو للتمحيِص والتهذيب.َلحيم؛ لُيعَلَم أن البالء ليس لل

، فلما إبراىيم خلياًل،ُ ِمر بذبح المحبوبفحيَن تعلََّقت ُشعبٌة من قلب إبراىيم بمحبة إسماعيل، وقد اتخَذ اهلل 
، فخَلَصت الُخلَُّة من شوائب الُمشارَكة، نفسوولده ذبِحو دلَّ على أن محبَة اهلل أعظُم عنده من محبة  شرَع في

 ولم يبَق في الذبِح مصلحة.

َفوِق والَوَلو، شفأين من ىاَم قلُبو، وتشتََّتت نفُسو في العِ  ، والهوى والَعَلو، فيوًما بالُعَذيِبي ويوًما والعَلِق والسَّ
س على تقواهبالُخليَصاء ، ، وتارًة ينتِحي نجًدا وآونًة ِشعَب العقيق وطورًا قصر تيماء، حبٌّ لغير اهلل، وُخلٌَّة لم تُؤسَّ

 .تُنَسىتفَنى، ومعابٌَة ال وِخزايٌة ال تَبَلى، ومسبٌَّة ال موطٌئ زَلق، ومسَلٌك خِطر، 

 أشد حبا هلل{، }األخالء .. المتقين{.ين آمنوا ذوال يجتمُع حبُّ الرب األعلى بحبِّ المعشوِق أبًدا: }وال

 ؟ ويا لها من ُموِقظة فأين الناِدُم الخاِشع؟!فيا لها من موعظٍة فأين الساِمع؟ ويا لها من تذكرٍة فأين التائُب الراِجع

وتستكيُن يُؤَمُر الخليُل بذبِح ولده، فُيباِشُر الذبَح بيده، وتستكِبُر نفوٌس على الشرع الحكيم، وتستنِكُف أن تِليَن 
 ألحكام الدين.

 ذليلين، }يومئذرين يفويٌل للُمستنكفين الُمستكِبرين، الرافضين للحق، الُمضلِّي للخلق، يوم ُيحَشرون صاِغرين حقِ 
 .{المبين..  يوفيهم

 أيها المسلمون:

دية ُر بالتومَضت سنُة األضاِحي عَلًما للملَّة اإلبراىيمية، وسنًة في الشريعة الُمحمَّ ضحية والفداء، والصدِق ، تُذكِّ
 .والبالء، وُحسن االستجابِة هلل في السرَّاء والضرَّاءوالصبر والثبات عند الِمحنة والوفاء، 
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ي واالنتماء، وال بمحِض االنِتساب  مَضت قصُة إبراىيم وىاجر وإسماعيل تُبيُن بأن اإلسالم ليس بمحِض التسمِّ
يردُّ عنو راٌد، عالمُتو الُخضوع واالنقياد الذي ال يُصدُّ عنو صادٌّ، وال إيماٌن راسخ، يقيٌن صادق، واالدِّعاء، ولكنو 

 وال يحِمُل على تركو ُمضاد.

َة في الزيِغ عن منهاِج االستقامةمَضت قصُة االبتالء  ُر أمَة اإلسالم وىي تُعاِلُج أمواَج البالء بأنو ال ُحجَّ ، العظيم تُذكِّ
ة، وال معاِذيَر في الُماليَ َنة على حساب وجو الحق، وال وال ُشبهة للِحياد عن  تعلُّل للتعاِلي عن واضح المحجَّ

 العقيدة والدين.

 ، }سالم على إبراىيم{.وسالٌم على إمام الُحنفاءفسالٌم على أبي األنبياء، 

 عباد اهلل:

من جنِّو وإنِسو،  - المؤمنون أيها - إن اهلل أمركم بأمٍر بدأ فيو بنفسو، وثنَّى بمالئكتو الُمسبِّحة بُقدسو، وأيَّو بكم
 {.تسليمافقال قوالً كريًما: }إن اهلل .. 

اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارَض اللهم عن خلفائو األربعة، أصحاب السنة الُمتََّبعة: أبي بكٍر، 
، وعن سائر الصحابة أجمعين، والتابعين لهم وتابعيهم بإحساٍن إلى يوم الدين، وعنَّا معهم  وعمر، وعثمان، وعليٍّ

 رمين.كرم األكيا أوإحسانك  بمنِّك وكرمك وُجودك

وأِذلَّ الشرَك  اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين،اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، 
والُبغاة ودمِّر الطغاة دين، ودمِّر أعداء الدين، وانصر عبادك الُموحِّ  وأِذلَّ الشرَك والمشركين، والمشركين،

 يا رب العالمين. والُمعتدينة ُبغاوالودمِّر الطغاة  ،والُمعتدين

اللهم أِدم على بالد الحرمين الشريفين أمَنها ورخاَءىا، وِعزَّىا واستقرارىا، ووفِّق قادَتها لما فيو ِعزُّ اإلسالم 
 وصالُح المسلمين.
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دَم الحرمين الشريفين لما تحبُّ وترضى، وُخذ بناصيِتو للبرِّ والتقوى، وُمنَّ عليو اللهم وفِّق إماَمنا ووليَّ أمرنا خا
 بالصحة والعافية والشفاء يا رب العالمين.

 اللهم وفِّقو ونائبَ ْيو وإخوانو وأعوانو لما فيو صالُح العباد والبالد يا رب العالمين.

ر المسجد األقصى من رِجس يهود، ر  اللهم طهِّ اللهم عليك باليهود  المسجد األقصى من رِجس يهود،اللهم طهِّ
ق لهم غاية، اللهم عليك بهم فإنهم ال يُعِجزوَنك، الغاصبين، والصهاينة الغادرين،  اللهم ال ترفع لهم راية، وال ُتحقِّ
 .واجعلهم لمن خلفهم عبرًة وآيةً 

ن في كل مكان، اللهم أصِلح أحوال اللهم أصِلح أحواَل المسلمين في كل مكان، اللهم أصِلح أحواَل المسلمي
هم احِقن دماَءىم، وُصن يمن والشام، اللالمسلمين في اليمن والشام، اللهم أصِلح أحوال المسلمين في ال

 يا كريم يا رب العالمين. وأمَنهم واستقراَرىم أعراَضهم، واحَفظ أمواَلهم

شروَر والحروَب عن بالد المسلمين م ارفع الفتَن والاللهم ارفع الفتَن والشروَر والحروَب عن بالد المسلمين، الله
 يا أرحم الراحمين.

 اللهم ال ُتشِمت بنا أحًدا، وال تجعل لكافٍر علينا يًدا.

 .يا رب العالمينوُفكَّ أسرانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا  وعاِف ُمبتالنا، اللهم اشف مرضانا،

اج بيتك الحرام، اللهم واحَفظ ُزوَّار مسجد رسولكاللهم يا حيُّ يا قيُّوم اللهم احفَ  صلى اهلل عليو وسلم  - ظ ُحجَّ
 .، اللهم احَفظهم بحفِظك، واكألُىم برعايِتك وعنايِتك يا كريم-

اللهم من أراَدنا وأراَد بالَدنا وأراَد المسلمين بسوٍء اللهم فأشِغلو بنفسو، واجعل كيَده في نحره، واجعل تدبيَره 
 يا رب العالمين، اللهم اكِشف أمَره، واىِتك ِستَره، واجعلو ِعبرة يا رب العالمين يا قويُّ يا عزيز.تدميَره 
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 عباد اهلل:

ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللَّوَ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَبى ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ ُرونَ  ُكمْ َلَعلَّ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ  َتذَكَّ
 .[00: النحل]

 اهلل أكبر، واهلل يعلم ما تصنعون. يذكركم، واشكروه على نعمو يزِدكم، ولذكرُ  الجليلَ  فاذكروا اهلل العظيمَ 

 

-------------------------------------------- 

 تحميل المواد
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