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 الزكاة .. ِحكم وأحكام

فيها  "، كاليت حتدَّثالزكاة .. ًحكم كأحكاـخطبة اجلمعة بعنواف: " - حفظو هللا - ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرزتن احلذيفي
بعض فضائل شهر كما ذكر أيضنا ، مث نبَّو على أىم األحكاـ يف الزكاة بصورة سلتصرةو،  الزكاة كبعض احًلكىم اليت شيرًعت ألجلها عن

 .كما ينبغي على ادلسلم من العناية بو كاإلكثار فيو من احلسنات رمضاف

 

 اخلطبة األكىل

ال إلو إال هللا كحده ال كأشهد أف  كأتوبي إليو كأستغًفريه، ، أزتدي ريب كأشكيره،يد، احلمد هلل الغٍت احلميد، ذم العرش اجملاحلمد هلل
اللهم صلًٌ كسلًٌم كابًرؾ على عبدؾ ، ادلنصوري أبعظم التأييد وه كرسولي زلمدنا عبدي كنبيَّنا ، كأشهد أف سيدىان فعَّاؿه دلا ييريد شريك لو

 .مر الرشيدادليتَّبعُت لألو كعلى آلو كصحبً  ،كرسوًلك زلمدو 

 أما بعد:

 .بفعل اخلَتات، كترؾ السيئاتتعاىل  فاتقوا هللا

 :أيها ادلسلموف

عن اعلموا أف تعاليم الدين احلىنيف ترجعي كلُّها إىل أمورو ثالثةو، ىي: اإلحساف إىل النفس، كاإلحساف إىل اخللق، ككفُّ األذل كالشرًٌ 
 اخللق.

بُّ  اّللَّى  ًإفَّ  كىأىٍحًسنيواحسافي إىل اخللق أبنواع اخلَت، ااؿ هللا تعاىل: اإلحسافي إىل النفس أبنواع العبادات، كاإل  اٍلميٍحًسًنُتى  ُيًي
بُّ  الى  اّللَّى  ًإفَّ  تػىٍعتىديكا كىالى ، كااؿ تعاىل: [ُٓٗ: البقرة] ميري  اّللَّى  ًإفَّ : -عز كجل  - ، كااؿ[َُٗ: البقرة] اٍلميٍعتىًدينى  ُيًي  َيٍى

ًإيتىاءً  اإٍلًٍحسىافً كى  اًبٍلعىٍدؿً  هىى اٍلقيٍربى  ًذم كى  .[َٗ: النحل] تىذىكَّريكفى  لىعىلَّكيمٍ  يىًعظيكيمٍ  كىاٍلبػىٍغيً  كىاٍلميٍنكىرً  اٍلفىٍحشىاءً  عىنً  كىيػىنػٍ



 

 ق ُّْٓ/ٖ/ِٗ                      احلذيفين عبدالرزتعلي د.                                الزكاة .. ًحكم كأحكاـ      

 

-2 - 

Friday.alharamain.sa 

 ًمنيوفى كىاٍلميؤٍ ككصفى هللا ادلؤمنُت ابإلحساف إىل النفس، كاإلحساف إىل اخللق، كبكفًٌ األذل كالشرًٌ عن الناس، فقاؿ تعاىل: 
ميريكفى  بػىٍعضو  أىٍكلًيىاءي  بػىٍعضيهيمٍ  كىاٍلميٍؤًمنىاتي  هىٍوفى  اًبٍلمىٍعريكؼً  َيٍى ةى  كىييًقيميوفى  اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىيػىنػٍ  أيكلىًئكى  كىرىسيولىوي  اّللَّى  كىييًطيعيوفى  الزَّكىاةى  كىيػيٍؤتيوفى  الصَّالى
منا اىاليوا اجلٍىاًىليوفى  خىاطىبػىهيمي  كىًإذىا، كااؿ تعاىل: [ُٕ: التوبة] حىًكيمه  عىزًيزه  اّللَّى  ًإفَّ  اّللَّي  سىيػىٍرزتىيهيمي   .[ّٔ: الفرااف] سىالى

 عباد هللا:

فرضىها  إف الزكاةى عبادةه هلل جعلها هللا يف ادلاؿ حقِّا مفركضنا على ادلسلم، ألصحاب الزكاة الثمانية، ال منَّة فيها للغٍتًٌ على الفقَت،
تماعيًٌ بُت ادليسلمُت، كأكجبىها لقضاء حاجات الفقراء كادلساكُت؛ إحساانن إىل اخللق، كثواابن لفاعًلها، كذلا منافعي  هللا للتكافيل االج

 كثَتة، كذلا مقاًصدي عظيمة، فمن ذلك:

اىةن  أىٍموىاذلًًمٍ  ًمنٍ  خيذٍ ااؿ هللا تعاىل: تطهَت القلوب من الشُّحًٌ كالبيخل كالرَّذائًل،  تىكى  ًإفَّ  عىلىٍيًهمٍ  كىصىلًٌ  ًِبىا كىتػيزىكًٌيًهمٍ  تيطىهًٌريىيمٍ  صىدى  صىالى
 .[َُّ: التوبة] ذلىيمٍ  سىكىنه 

 كأداءي الزكاة جيتثُّ داءى احلسىد من القلوب الذم يكوفي بسبب التفاضيل يف الدنيا، كاحلسدي مرضه خبيثه ُيًملي على البغي كالعيدكاف،
دبَّ إليكم داءي األيمم ابلىكم: احلسد كالبغضاء، فإايكم كاحلسد؛ فإنو َيكلي احلسنات  »كالظلم كالبغضاء بُت ادليجتمع، كيف احلديث: 

 ؛ ركاه أبو داكد.«كما أتكلي الناري احلطىب

 ييوًرثي التعاطيفى كالًتاحيمى بُت ادلسلمُت، كيضمني التكافيلى االجتماعيَّ، كاحملبَّةى بُت الغٍتًٌ كالفقًَت.كأداءي الزكاة 

 ، فتيقبلي ىذه مع ىذه.-ملسو هيلع هللا ىلص  -من أركاف اإلسالـ، مقركنةه ابلصالة يف كتاب هللا كيف سينَّة رسوًؿ هللا  كالزكاةي ركنه 

، كااؿ تعاىل: [ْٖ: النجم] كىأىاٍػٌتى  أىٍغٌتى  ىيوى  كىأىنَّوي كاد أعطىى هللا ادلاؿى الكثَتى، كفرضى الزكاةى كىي ماؿه اليله، ااؿ هللا تعاىل: 
 أبًىنٍػعىاـو  أىمىدَّكيمٍ ( ُِّ) تػىٍعلىميوفى  ِبىا أىمىدَّكيمٍ  الًَّذم كىاتػَّقيوا: -عز كجل  - ، كااؿ[ّٓ: النحل] اّللًَّ  فىًمنى  نًٍعمىةو  ًمنٍ  ًبكيمٍ  اكىمى 
كيمٍ  مالَّذً  اّللًَّ  مىاؿً  ًمنٍ  كىآتيوىيمٍ ، كااؿ تعاىل: [ُّْ -ُِّ: الشعراء] كىعيييوفو  كىجىنَّاتو ( ُّّ) كىبىًنُتى   .[ّّ: النور] آَتى

 كىمىا: كمن شيكر هللا على ادلاؿ: إخراجي الزكاة منو، كالزكاةي تزيدي يف ادلاؿ كال تينًقصيو، كحتفظيو من اذللىكىة كاآلفات، ااؿ هللا تعاىل
ًٍلفيوي  فػىهيوى  شىٍيءو  ًمنٍ  أىنٍػفىٍقتيمٍ  ري  كىىيوى  ُيي يػٍ  .[ّٗ: سبأ] الرَّازًًاُتى  خى
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 .«ما ىلكى ماؿه يف برٌو كال حبرو إال ِبنًع زكاتًو»كيف احلديث: 

.. كما منعى اوـه زكاةى أمواذلم إال حيًبسى عنهم القطري من »: -ملسو هيلع هللا ىلص  -ااؿ: ااؿ رسوؿي هللا  - امرضي هللا عنه -كعن ابن عمر 
طىركا  ؛ ركاه ابن ماجو.«السماء، كلوال البهائمي مل ُيي

اًصموف األكالفقراءي  إذا منػىعيوىم الزكاة، يقولوف: ربَّنا! جعلتى ادلاؿى عند ىؤالء، فمنػىعيوان حقَّنا، فيقًضي هللا بينهم  غنياءى يـو القيامةُيي
 حبيكمو.

لزكاة ، كذكرى مع ا[ْ: ادلؤمنوف] فىاًعليوفى  لًلزَّكىاةً  ىيمٍ  كىالًَّذينى كاد كعدى هلل ادليزكًٌي أعظمى الثواب على أداء الزكاة، ااؿ تعاىل: 
 .[ُُ ،َُ: ادلؤمنوف] خىاًلديكفى  ًفيهىا ىيمٍ  اٍلًفٍردىٍكسى  يىرًثيوفى  الًَّذينى ( َُ) اٍلوىارًثيوفى  ىيمي  أيكلىًئكى أعماالن غَتىىا، كبُتَّ الثوابى بقولو: 

ىيمٍ  مىا آًخًذينى ( ُٓ) كىعيييوفو  جىنَّاتو  يف  اٍلميتًَّقُتى  ًإفَّ كااؿ تعاىل:   اللٍَّيلً  ًمنى  اىًليالن  كىانيوا( ُٔ) زليًٍسًنُتى  ذىًلكى  اػىٍبلى  كىانيوا مٍ ًإنػَّهي  رىبػُّهيمٍ  آَتى
 .[ُٗ -ُٓ: الذارايت] كىاٍلمىٍحريكـً  لًلسَّاًئلً  حىقّّ  أىٍموىاذلًًمٍ  كىيف ( ُٖ) يىٍستػىٍغًفريكفى  ىيمٍ  كىاًبأٍلىٍسحىارً ( ُٕ) يػىٍهجىعيوفى  مىا

 كىاًفريكفى  ىيمٍ  اًبآٍلًخرىةً  كىىيمٍ  الزَّكىاةى  يػيٍؤتيوفى  الى  الًَّذينى ( ٔ) لًٍلميٍشرًًكُتى  كىكىٍيله ليم، فقاؿ تعاىل: كتوعَّد هللا من منعى زكاةى مالو ابلعذاًب األ
ٍرىيمٍ  اّللًَّ  سىًبيلً  يف  يػيٍنًفقيونػىهىا كىالى  كىاٍلًفضَّةى  الذَّىىبى  يىٍكًنزيكفى  كىالًَّذينى ، كااؿ تعاىل: [ٕ ،ٔ: فصلت] ا فػىبىشًٌ  ُييٍمىى يػىٍوـى ( ّْ) أىلًيمو  بو ًبعىذى

هىا رً  يف  عىلىيػٍ نػىٍزتيٍ  مىا ىىذىا كىظيهيوريىيمٍ  كىجينيوبػيهيمٍ  ًجبىاىيهيمٍ  ًِبىا فػىتيٍكوىل جىهىنَّمى  انى تيمٍ  مىا فىذيكايوا أًلىنٍػفيًسكيمٍ  كى  ،ّْ: التوبة] تىٍكًنزيكفى  كينػٍ
ّٓ]. 

 د.ككل ماؿو أيدًٌيىت زكاتيو خرجى صاحبيو من ىذا الوعي

 - ما من صاحًب كنزو ال ييؤدًٌم زكاتىو إال ميثًٌلى لو يـو القيامة شيجاعنا أارع»: -ملسو هيلع هللا ىلص  -ااؿ: ااؿ رسوؿي هللا  - هنع هللا يضر -كعن أيب ىريرة 
 سلم.؛ ركاه البخارم كم«، فيقوؿ: أان كنزيؾ، أان ماليك-يعٍت: ًشداىيو  - ، فيأخذي بلهزىمىتيو-يعٍت: ثيعباانن 

ا  ييبطحي ذلا، فتطؤيه، كما جاء يف "صحيح مسلم". كصاحبي اإلبل كالبقر كالغنم اليت ال ييؤدًٌم صاحبيها زكاَتى

، أك بلغىا ًنصاابن ِبجموعهم  ا.كجتبي الزكاة يف الذىب كالفضَّة، كما يقـو مقامهما من العيمالت الورايَّة إذا بلغى كلُّ منهما ًنصاابن
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ـي بثمنكالزكاةي جتبي يف اإل رىج ريبع بل كالبقر كالغنىم ببلوًغ النًٌصاب، كجتبي يف اخلارًًج من األرض، كجتبي يف عركض التجارة فتيقوَّ ، كُيي
رًج دىينىو فييزكًٌي ما حتت يًده.عيشر العركض، كمن كاف عليو دىينه أدَّل دىينىو، كما بًقيى ييزكًٌيو  ، كإذا مل ُيي

، أك كزنيو ستسةه كذتانوف ًجرامنا، كًنصابي الفضَّة مائتا درىىم، ككزنيو ستسمائة كستسةه كتسعوف ًجرامناك كًنصابي الذىب ًعشركف ًمثقاالن، 
 من العيملة الورايَّة، كايمةي ًنصاب الذىب أك الفضَّة ختتلفي ابلعيملة الورايَّة يف الزماف. ما يقوـي مقامىهما

رًج اثنُت كًنصفنا يف ادلائة،  من ادلائة اثنُت كًنصفنا، كمن األلف ستسةن كعشرين، كمن ادلليوف ستسةن فمن أخرجى  كالذم ينضًبط ىو أف ُيي
؛ بل ييزكَّى ما زا دى على كعشرين ألفنا فقد برًئىت ذمَّتيو، كما زادى على النًٌصاب جيبي أف ييزكَّى حبسابًو، كليس فيما بعد النًٌصاب كاصه

 النًٌصاًب يف الذىًب كالفضَّة حبسىًبو.

ـ الذم حاؿى كعلى ادليسلم أف يتفقَّوى يف الزكاة، كأف يسأؿى أىلى العلم عن تفاصيًلها؛ لييؤدًٌم حقَّ هللا يف ماًلو، كمن زكَّى مالىو ادليتقدًٌ 
ر كلَّ سنةو يف كاتو كيف شهرو كشهًر رمضاف أجزأىهي ذلك. ، كادلتأخًٌ  عليو احلوؿي

ِبن سبػىقىكم أمواذلم دلا بًقيى فقَته كسائله، فاعتًِبيكا  أخرىجوا زكاةما أخَّرتىو، كلو أف األغنياءى اي ابنى آدـ! ماليك ما ادَّمتىو، كماؿي غَتؾ 
م هللا أبمواذًلم، كاعتًِبكا ِبن بلغىتكم أخباريىم فلم تنفعهم أمواذليم.  .كادلاؿي إما أف تًتيكىو، كإما أف يًتيكىك من القركف اذلاًلكة الذين عذَِّبى

 آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا ايى َتى الزكاة نفقاتو كاًجبةن، أك ميستحبَّة، كحثَّ ربُّنا على اإلنفاًؽ يف سيبيل اخلَت، فقاؿ تعاىل: كاد شرعى هللا غ
ًتى  أىفٍ  اػىٍبلً  ًمنٍ  رىزىاٍػنىاكيمٍ  شلَّا أىٍنًفقيوا  .[ِْٓ: البقرة] شىفىاعىةه  كىالى  خيلَّةه  كىالى  ًفيوً  بػىٍيعه  الى  يػىٍوـه  َيٍى

 - ملسو هيلع هللا ىلص -، عن النيب -هنع هللا يضر  -؛ عن أيب سعيدو اخليدرمًٌ أجريه، كالسيَّما يف شهر رمضاف، كصداةي السرًٌ ذلا فضل اإلنفاؽي ييضاعىفك 
، كًصلةي الرًَّحم تزيدي يف العيمر، كفعلي ادلعركؼ يًقي مصارًعى السوء»ااؿ:  صحيح، ركاه  ؛ حديث«صداةي السرًٌ تيطًفئي غضبى الربًٌ

 البيهقي يف "شعب اإلُياف".

رًجي رجله شيئنا من الصداة حىت »: -ملسو هيلع هللا ىلص  -ااؿ: ااؿ رسوؿي هللا  - هنع هللا يضر -كلييجاًىد ادليتصدًٌؽي الشيطافى يف الصداة، عن بيريدىة  ما ُيي
 .تدرؾ"حديثه صحيح، ركاه احلاكم يف "ادلس؛ «يفيكَّ عنها حًليىي سبعُت شيطاانن 
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 ًإىلى  كىسىارًعيواااؿ هللا تعاىل: كشهري رمضاف شهري الصداات، كاحلسنات، فطيوبى دلن سابقى إىل اخلَتات، كحًفظى نفسىو من ادليوًبقات، 
 اٍلغىٍيظى  كىاٍلكىاًظًمُتى  كىالضَّرَّاءً  السَّرَّاءً  يف  قيوفى يػيٍنفً  الًَّذينى ( ُّّ) ًلٍلميتًَّقُتى  أيًعدَّتٍ  كىاأٍلىٍرضي  السَّمىاكىاتي  عىٍرضيهىا كىجىنَّةو  رىبًٌكيمٍ  ًمنٍ  مىٍغًفرىةو 

بُّ  كىاّللَّي  النَّاسً  عىنً  كىاٍلعىاًفُتى   .[ُّْ ،ُّّ: عمراف آؿ] اٍلميٍحًسًنُتى  ُيًي

أاوؿ  كاوًلو القومي،كنفعنا ِبدم سيًٌد ادليرسلُت  ٍت كإايكم ِبا فيو اآلايت كالذكر احلكيم،عى ابرؾ هللا يل كلكم يف القرآف العظيم، كنفى 
 .إنو ىو الغفور الرحيم ،فاستغفركه ،من كل ذنبو  دلسلمُتسائر اكأستغفر هللا يل كلكم كل ،اويل ىذا

 

 اخلطبة الثانية

كأشهد  ،الرزاؽي ذك القوة ادلتُت ، كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لومالك يـو الدين، الرزتن الرحيم ،رب العادلُتاحلمد هلل 
 .أرتعُتكعلى آلو كصحبو  ،ؾ على عبدؾ كرسولك دمحمم كابرً ، اللهم صلًٌ كسلًٌ وه كرسولي دان زلمدنا عبدي نا كسيًٌ نبيًٌ  أف

 :أما بعد

 .حقَّ التقول، كدتسَّكوا من اإلسالـ ابلعيركة الويثقىىفاتقوا هللا 

 :عباد هللا

صلى  -كاد كاف نبيُّنا زلمده  .لتعملوا الصاحًلات، كتتوبوا من السيئات اد أظلَّكم شهره كرمي، كتفضَّل هللا عليكم فيو ابدلوًسم العظيم؛
ري بو أصحابىو يف آخر شعباف، فيستقًبلونىو ابلفرح كالسُّركر كالتعظيم. - هللا عليو كسلم  ييبشًٌ

ـى رمضاف إُياانن كاحًتساابن غيًفر لو ما تق»كاد جعل هللا صيامىو كفَّارةن للذنوب؛ ففي احلديث:   .؛ ركاه البخارم«دَّـ من ذنًبومن صا

 كجعل ايامىو كفَّارةن دلا تقدَّـ من الذنوب.



 

 ق ُّْٓ/ٖ/ِٗ                      احلذيفين عبدالرزتعلي د.                                الزكاة .. ًحكم كأحكاـ      

 

-6 - 

Friday.alharamain.sa 

، غلىقي أبوابي النار. فعظًٌموه كادًٌموا ابلىو التوبةى النَّصيوحى من كل ذنبو كتيفتىحي فيو أبوابي اجلنة، كتي كىو شهره تيصفَّدي فيو الشياطُت، 
 .غيضكالتدابير كالتباكالتوبة النَّصيوح من القىطيعة 

كادلعاًصي، كزكُّوه ابلذًٌكر كتالكة القرآف؛ فإف رمضاف ىو شهري من ادليبًطالت، كالًغيبة، كالنميمة،  - رزتكم هللا - كاحفىظوا صيامىكم
 .القرآف

 كزكُّوه كذلك ابألعماؿ الصاحًلات؛ تفوزكا مع الفائزين، كتكونوا مع الساًبقُت.

ة، كالسيَّما صالة الفجر كصالة العشاء؛ فمن صلَّى العشاء كالفجر يف رتاعةو فكأَّنَّا على الصلوات رتاع - رزتكم هللا - كاحًرصوا
ـى الليلى كلَّو، كما ثبىتى ذلك يف احلديث.  اا

ـي ليلةو.على صالًة  - رزتكم هللا - كاحًرصوا ـى مع اإلماـ حىت ينصًرؼ كيًتب لو ايا  الًتاًكيًح رتاعةن؛ فمن اا

 عباد هللا:

ًئكىتىوي  اّللَّى  ًإفَّ   :-ملسو هيلع هللا ىلص  -كاد ااؿ ، [ٔٓ: األحزاب] تىٍسًليمنا كىسىلًٌميوا عىلىٍيوً  صىلُّوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا ايى  النَّيبًٌ  عىلىى ييصىلُّوفى  كىمىالى
 .«اى هللا عليو ِبا عشرن صلَّ  كاحدةن  صالةن  ى عليَّ من صلَّ »

 .اآلخرين كإماـ ادلرسلُتد األكلُت ك موا على سيًٌ وا كسلًٌ فصلُّ 

كعلى  ؾ على زلمدو رليد، اللهم ابرً  إنك زتيده  ،يت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيمكما صلَّ   ،كعلى آؿ زلمدو  اللهم صلًٌ على زلمدو 
 رليد. إنك زتيده  ،كما ابركت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم  ،آؿ زلمدو 

ك اي كرزتتً ككرًمك تًبعىهم إبحسافو إىل يـو الدين، اللهم كارضى عنا معهم ِبنًٌك كعن التابعُت كمن  ،عن الصحابة أرتعُت اللهم كارضى 
 .أرحم الرازتُت
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اللهم اكًف ادليسلمُت ًشرارىىم، اللهم ، اكًف ادليسلمُت ًشرارىىماللهم ، الكفر كالكافرين أًذؿَّ اللهم  ،اإلسالـ كادلسلمُت زَّ اللهم أعً 
شرَّ اللهم اكًف ادليسلمُت ، دلُت، كال تيسلًٌط ًشرارىىم على أخيارًىم إنك على كل شيء اديراكًف ادليسلمُت ًشرارىىم اي رب العا

 أعدائًهم.

تنا اللهم أًعذان كأًعذ  َتم من إبليس كشياطينو كشياطينو كجنوده اي رب العادلُت، اللهم أًعذ ادلسلمُت من إبليس كذريَّتو ذرايَّ كذرايَّ
 كل شيء ادير.، إنك على  كجنوده اي رب العادلُت

  رب العادلُت.اي ، اللهم اغًفر ألمواتنا كأموات ادلسلمُت، نٌوًر ابورىىم، كضاًعف حسناَتم، كجتاكىز عن سيئاَتماللهم اغًفر ألمواتنا

اللهم  اي ذا اجلالؿ كاإلكراـ اللهم احفظ دماء ادلسلمُت، كاحفظ أمواذلم كأعراضىهم، اللهم كأطًعم جائًعىهم، كاكسي عارًيىهم، اللهم
 .آًمن ركعاَتم، كاسًتي عوراَتم اي رب العادلُت، اللهم اكًفهم شرَّ األشرار، ككيدى الفيجَّار

طًٌطوف ِبا لضرر اإلسالـ اي رب العادلُت، إنك اللهم أبًطل مكرى أعداء اإلسالـ اي رب العادلُت ، كأبًطل ختطيط أعداء اإلسالـ اليت ُيي
 على كل شيء ادير.

ا، اللهم ااًض الدَّين عن ادلىدينُت، اللهم اشًف مرضاان كمرضىى ادليسلمُت، اللهم اللهم اي ذا اجلال ؿ كاإلكراـ ىيًٌئ لنا من أمران رشىدن
 .اشًف مرضاان كمرضىى ادليسلمُت، اللهم ااًض الدَّين عن ادلىدينُت، اللهم آًمن ركعاتًنا، كاسًتي عوراتًنا

تيعيذىان من شيركر أنفيًسنا، كمن سيًٌئات أعمالًنا، اللهم اي رب العادلُت اكًفنا شرَّ كل ذم شرٌو اللهم إان نسأليك اي ذا اجلالؿ كاإلكراـ أف 
 إنك على كل شيء ادير.

 تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم.اللهم 

سلمُت، إنك على كل شيء ادير، اللهم بلًٌغنا رمضاف، اللهم بلًٌغنا رمضاف أعوامنا عديدةن اي ذا اجلالؿ كاإلكراـ، كتقبَّلو منَّا كمن ادلي 
 .كاغًفر ذنوبىنا، كأصًلح أحوالنا كأحواؿ ادلسلمُت، فإنو ال ييصًلح األحواؿ كاألمور إال أنت
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كانفىع بو اإلسالـ كادليسلمُت، اللهم  ،كاجعل عملو يف رضاؾ ،قو ذلداؾكترضى، اللهم كفًٌ  ق خادـ احلرمُت الشريفُت دلا حتبُّ اللهم كفًٌ 
 .لإلسالـ كادليسلمُت ٍيو دلا حتبُّ كترضى، كدلا فيو اخلَتي اي ذا اجلالؿ كاإلكراـكفًٌق انئًبػى 

 عباد هللا:

ميري  اّللَّى  ًإفَّ  هىى اٍلقيٍربى  ًذم كىًإيتىاءً  كىاإٍلًٍحسىافً  اًبٍلعىٍدؿً  َيٍى  ًبعىٍهدً  كىأىٍكفيوا( َٗ) تىذىكَّريكفى  لىعىلَّكيمٍ  يىًعظيكيمٍ  كىاٍلبػىٍغيً  كىاٍلميٍنكىرً  اٍلفىٍحشىاءً  عىنً  كىيػىنػٍ
قيضيوا كىالى  عىاىىٍدتيٍ  ًإذىا اّللًَّ   .[ُٗ ،َٗ: النحل] تػىٍفعىليوفى  مىا يػىٍعلىمي  اّللَّى  ًإفَّ  كىًفيالن  عىلىٍيكيمٍ  اّللَّى  جىعىٍلتيمي  كىاىدٍ  تػىوًٍكيًدىىا بػىٍعدى  اأٍلىٍُيىافى  تػىنػٍ

 .هللا أكِب، كهللا يعلم ما تصنعوف كم، كلذكري دٍ يزً  اذكركا هللا العظيم اجلليل يذكركم، كاشكركه على نعموك 

 


