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الزكاة  ..حِكم وأحكام
ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرزتن احلذيفي  -حفظو هللا  -خطبة اجلمعة بعنواف" :الزكاة ً ..حكم كأحكاـ" ،كاليت حتدَّث فيها
ضا بعض فضائل شهر
عن الزكاة كبعض احلً ىكم اليت يش ًرعت ألجلها ،مث نبَّو على أىم األحكاـ يف الزكاة بصورة سلتصرةو ،كما ذكر أي ن
رمضاف كما ينبغي على ادلسلم من العناية بو كاإلكثار فيو من احلسنات.

اخلطبة األكىل
ً
كأستغف يره ،كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال
كأتوب إليو
احلمد هلل ،احلمد هلل الغٍت احلميد ،ذم العرش اجمليد ،أزت يد ريب كأش يكره،
ي

شريك لو فعَّ ه
صل كسلًٌم كاب ًرؾ على عبدؾ
اؿ دلا ييريد ،كأشهد أف سي ىدان كنبيَّنا زلم ندا عب يده كرسوليو
ي
ادلنصور أبعظم التأييد ،اللهم ًٌ
كرسولًك و
زلمد ،كعلى آلو كصحبًو ادليتَّبعُت لألمر الرشيد.
أما بعد:
فاتقوا هللا تعاىل بفعل اخلَتات ،كترؾ السيئات.
أيها ادلسلموف:

اعلموا أف تعاليم الدين احلنيف ترجع كلُّها إىل أموور و
ًٌ
ثالثة ،ىي :اإلحساف إىل النفس ،كاإلحساف إىل اخللق ،ك ُّ
كالشر عن
كف األذل
ى
ي

اخللق.

ًً
ىح ًسنيوا إً َّف َّ
ُت
اّللى يًُي ُّ
ب ال يٍم ٍحسن ى
اإلحسا يف إىل النفس أبنواع العبادات ،كاإلحسا يف إىل اخللق أبنواع اخلَت ،ااؿ هللا تعاىل :ىكأ ٍ
ً
ين [البقرة ،]َُٗ :كااؿ  -عز كجل  :-إً َّف َّ
[البقرة ،]ُٗٓ :كااؿ تعاىل :ىكىال تىػ ٍعتى يدكا إً َّف َّ
اّللى ىَي يٍم ير
اّللى ىال يًُي ُّ
ب ال يٍم ٍعتىد ى
اإلحس ً
ً ً
ش ًاء ىكال يٍم ٍن ىك ًر ىكالٍبىػغٍ ًي يىعًظي يك ٍم ل ىىعلَّ يك ٍم تى ىذ َّك يرك ىف [النحل.]َٗ :
اف ىكإًيتى ًاء ًذم الٍ يق ٍرىب ىكيىػ ٍنػ ىهى ىع ًن الٍ ىف ٍح ى
ابل ىٍع ٍدؿ ىك ًٍ ٍ ى
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ًٌ
كالشر عن الناس ،فقاؿ تعاىل :ىكال يٍم ٍؤًمنيو ىف
كبكف األذل
ككصف هللا ادلؤمنُت ابإلحساف إىل النفس ،كاإلحساف إىل اخللق،
ًٌ
ى
ً
ً
الص ىالةى ىكييػ ٍؤتيو ىف َّ
ض يه ٍم أ ٍىكلًيىاءي بىػ ٍع و
الزىكاةى ىكيي ًطيعيو ىف َّ
ك
يمو ىف َّ
اّللى ىكىر يسولىوي أيكلىئً ى
ات بىػ ٍع ي
ىكال يٍم ٍؤًمنى ي
ض ىَي يٍم يرك ىف ًابل ىٍم ٍع يركؼ ىكيىػ ٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن ال يٍم ٍن ىك ًر ىكييق ي
اّلل ع ًزيز ح ًكيم [التوبة ،]ُٕ :كااؿ تعاىل :كإًذىا ىخاطىبػهم ا ٍجل ً
ىسيىػ ٍر ىزتي يه يم َّ
اىليو ىف اىاليوا ىس ىال نما [الفرااف.]ّٔ :
ىي ي ى
اّللي إً َّف َّى ى ه ى ه
ى
عباد هللا:
إف الزكاةى عبادةه هلل جعلها هللا يف ادلاؿ ِّ
فرضها
حقا
للغٍت على الفقَت ،ى
ن
مفركضا على ادلسلم ،ألصحاب الزكاة الثمانية ،ال منَّة فيها ًٌ

منافع
كثوااب لفاعلًها ،كذلا
تماعي بُت ادليسلمُت ،كأكجبىها لقضاء حاجات الفقراء كادلساكُت؛
ن
ي
إحساان إىل اخللق ،ن
هللا للتكافيل االج ًٌ
كثَتة ،كذلا ً
مقاص يد عظيمة ،فمن ذلك:
ً
ًً
الش ًح كالبخل َّ ً
ً ً
ك
ص ىالتى ى
ص ًٌل ىعلىٍي ًه ٍم إً َّف ى
ص ىداىةن تيطى ًٌه يريى ٍم ىكتيػ ىزٌكي ًه ٍم ِبىا ىك ى
كالرذائل ،ااؿ هللا تعاىل :يخ ٍذ م ٍن أ ٍىم ىواذل ٍم ى
تطهَت القلوب من ُّ ٌ ي

ىس ىك هن ىذلي ٍم [التوبة.]َُّ :

خبيث ً
كأداءي الزكاة ُّ
ُيم يل على البغي كالعيدكاف،
مرض
احلسد من القلوب الذم يكو يف بسبب
ه
ي
التفاضل يف الدنيا ،كاحلس يد ه
جيتث ى
داء ى

َيكل احلسنات
كالظلم كالبغضاء بُت ادليجتمع ،كيف احلديثَّ « :
دب إليكم داءي األيمم ابلىكم :احلسد كالبغضاء ،فإايكم كاحلسد؛ فإنو ي
النار احلطىب»؛ ركاه أبو داكد.
أتكل ي
كما ي

الغٍت كالفق ًَت.
كيضمن التكافي ىل
اح ىم بُت ادلسلمُت،
كأداءي الزكاة ييوًر ي
ث التعاطي ى
َّ
ف كالًت ي
ي
االجتماعي ،كاحملبَّةى بُت ًٌ
ً
قبل ىذه مع ىذه.
كالزكاةي ر ه
كن من أركاف اإلسالـ ،مقركنةه ابلصالة يف كتاب هللا كيف يسنَّة رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ،-فتي ي
كفرض الزكاةى كىي ه
ٌٍت
الكثَت،
ادلاؿ
كاد أعطىى هللا ى
ى
اليل ،ااؿ هللا تعاىل :ىكأىنَّوي يى ىو أى ٍغ ىٌت ىكأىاػ ى
ماؿ ه
ى
كما بً يكم ًمن نًعم وة فى ًمن ًَّ
اّلل [النحل ،]ّٓ :كااؿ  -عز كجل  :-ىكاتَّػ يقوا الَّ ًذم أ ىىم َّد يك ٍم ًِبىا تىػ ٍعلى يمو ىف (ُِّ) أ ىىم َّد يك ٍم ًأبىنٍػ ىع واـ
ى
ىى ٍ ٍ ٍ ى
اؿ ًَّ
و
و
ً
وىم ًم ٍن ىم ً
آَت يك ٍم [النور.]ّّ :
اّلل الَّ ًذم ى
ىكبىن ى
ُت (ُّّ) ىك ىجنَّات ىك يعييوف [الشعراء ،]ُّْ -ُِّ :كااؿ تعاىل :ىكآتي ي ٍ

[النجم ،]ْٖ :كااؿ تعاىل:

ً
صو ،كحتفظيو من اذللى ىكة كاآلفات ،ااؿ هللا تعاىل:
اج الزكاة منو ،كالزكاةي تزي يد يف ادلاؿ كال تينق ي
كمن يشكر هللا على ادلاؿ :إخر ي
أىنٍػ ىف ٍقتم ًمن ىشي وء فىػهو يُيٍلً يفو كىو ىخيػر َّ ً
ُت [سبأ.]ّٗ :
الرا ًزا ى
يٍ ٍ ٍ يى ي ى يى ٍي
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ماؿ يف ٌو
ىلك ه
بر كال حب ور إال ِبن ًع زكاتًو».
كيف احلديث« :ما ى
ً
القطر من
كعن ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -ااؿ :ااؿ ي
منع ه
رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ..« :-كما ى
س عنهم ي
اوـ زكاةى أمواذلم إال يحب ى
البهائم مل يُيطىركا»؛ ركاه ابن ماجو.
السماء ،كلوال
ي
حقناً ،
ً
ادلاؿ عند ىؤالء ،فمنىػ يعوان َّ
فيقضي هللا بينهم
غنياء يوـ القيامة إذا منىػ يعوىم الزكاة ،يقولوف :ربَّنا!
جعلت ى
ى
كالفقراءي يُياصموف األ ى
حبيكمو.

كاد كع ىد هلل ادليزٌكًي أعظم الثواب على أداء الزكاة ،ااؿ تعاىل :كالَّ ًذين ىم لً َّ ً ً
كذكر مع الزكاة
ى ى يٍ
لزىكاة فىاعليو ىف [ادلؤمنوف ،]ْ :ى
ى
ً
َّ ً
س يى ٍم فً ىيها ىخالً يدك ىف [ادلؤمنوف.]ُُ ،َُ :
كبُت
غَتىاَّ ،
الثواب بقولو :أيكلىئً ى
ى
ك يى يم ال ىٍوا ًرثيو ىف (َُ) الذ ى
ين يى ًرثيو ىف الٍف ٍر ىد ٍك ى
أعماالن ى
ًً
ً
آَت يىم ربػُّهم إًنػَّهم ىكانيوا اىػبل ذىلً ى ً ً
و
و
ُت (ُٔ) ىكانيوا اىلً نيال ًم ىن اللٍَّي ًل
ك يزلٍسن ى
كااؿ تعاىل :إً َّف ال يٍمتَّق ى
ين ىما ى ٍ ى ي ٍ ي ٍ
ُت ًيف ىجنَّات ىك يعييوف (ُٓ) آخذ ى
ٍى
ما يػهجعوف (ُٕ) كًاب ٍألىسحا ًر ىم يستػغ ًفركف (ُٖ) كًيف أىمواذلًًم ح ّّق لًلسائً ًل كالٍمحر ً
كـ [الذارايت.]ُٗ -ُٓ :
ى ٍ ى ي ٍ ى ٍى ٍ ي ى
ى ىٍ ى ي ى
ى ٍ ى ٍ ى َّ ى ى ٍ ي
َّ ً
ابلعذاب األليم ،فقاؿ تعاىل :ككيل لًل ً
ً
ين ىال ييػ ٍؤتيو ىف َّ
الزىكاةى ىك يى ٍم ًاب ٍآل ًخ ىرةً يى ٍم ىكافً يرك ىف
منع زكاةى مالو
ٍم ٍش ًرك ى
كتوعَّد هللا من ى
ُت (ٔ) الذ ى
ىىٍ ه ي
يل ًَّ
َّ ً
ش ٍريى ٍم بً ىع ىذا و
ين يى ٍكنً يزك ىف َّ
ضةى ىكىال ييػ ٍن ًف يقونىػ ىها ًيف ىسبً ً
ب ىكال ًٍف َّ
ب أىلً ويم (ّْ) يىػ ٍو ىـ يٍُي ىمى
اّلل فىػبى ًٌ
[فصلت ،]ٕ ،ٔ :كااؿ تعاىل :ىكالذ ى
الذ ىى ى
وريى ٍم ىى ىذا ىما ىكنىػ ٍزيٍت ًألىنٍػ يف ًس يك ٍم فى يذكايوا ىما يك ٍنػتي ٍم تى ٍكنً يزك ىف [التوبة،ّْ :
َّم فىػتي ٍك ىول ًِبىا ًجبى ي
اى يه ٍم ىك يجنيوبيػ يه ٍم ىكظي يه ي
ىعلىٍيػ ىها ًيف ىان ًر ىج ىهن ى
ّٓ].

و ً
خرج صاحبيو من ىذا الوعيد.
ككل ماؿ أ ٌيديىت زكاتيو ى
ً
جاعا أارع -
رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص « :-ما من
كعن أيب ىريرة  -هنع هللا يضر  -ااؿ :ااؿ ي
صاحب كن وز ال يي ًٌ
ؤدم زكاتىو إال يمثًٌ ىل لو يوـ القيامة يش ن
ً
كنزؾ ،أان ماليك»؛ ركاه البخارم كمسلم.
يعٍت :ثي ن
بلهزىمتيو  -يعٍت :شداىيو  ،-فيقوؿ :أان ي
عباان  ،-فيأخ يذ ى

فتطؤه ،كما جاء يف "صحيح مسلم".
ؤدم صاحبيها ز ى
بطح ذلا ،ي
كصاحب اإلبل كالبقر كالغنم اليت ال يي ًٌ
كاَتا يي ي
ي
ً
ً
صااب ِبجموعهما.
العمالت الورايَّة إذا بل ىغ ُّ
كجتب الزكاة يف الذىب كالفضَّة ،كما يقوـ مقامهما من ي
صااب ،أك بلغىا ن ن
كل منهما ن ن
ي
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كالزكاةي جتب يف اإلبل كالبقر كالغنىم ً ً
كُي ىرج يربع
كجتب يف اخلار ً
قو يـ بثمن ،ي
كجتب يف عركض التجارة فتي َّ
ًج من األرض ،ي
ببلوغ النٌصاب ،ي
ي
عيشر العركض ،كمن كاف عليو ىدين أدَّل ىدينىو ،كما ًبقي يزٌكًيو ،كإذا مل يُيرًج ىدينىو فيزٌكًي ما حتت ً
يده.
ي
ىي
ه
ً
ً
ً
ً
ً
درىم ،ككزنيو ستسمائة كستسةه كتسعوف ًجر ناما ،أك
صاب الفضَّة مائتا ى
صاب الذىب عشركف مثقاالن ،ككزنيو ستسةه كذتانوف جر ناما ،كن ي
كن ي
ابلعملة الورايَّة يف الزماف.
العملة الورايَّة ،كايمةي نًصاب الذىب أك الفضَّة
ي
ختتلف ي
مقامهما من ي
ما ي
يقوـ ى

ً
ً
أخرج من ادلائة اثنُت كنًص نفا ،كمن األلف ستسةن كعشرين ،كمن ادلليوف ستسةن
كالذم ينضبط ىو أف يُيرًج اثنُت كنص نفا يف ادلائة ،فمن ى
ً
ً
كاص؛ بل ييزَّكى ما زا ىد على
كعشرين أل نفا فقد ب ًرئىت َّ
ذمتيو ،كما ز ى
جيب أف ييزَّكى حبسابًو ،كليس فيما بعد النٌصاب ه
اد على النٌصاب ي
النًٌ ً
ً
حبسبًو.
صاب يف
الذىب كالفضَّة ى
كعلى ادليسلم أف َّ
ؤدم َّ
حاؿ
حق هللا يف مالًو ،كمن زَّكى مالىو ادليتق ًٌدـ الذم ى
يتفقوى يف الزكاة ،كأف ى
أىل العلم عن تفاصيلًها؛ ليي ًٌ
يسأؿ ى
كل و
سنة يف و
كات كيف شه ور كشه ًر رمضاف أجزأىهي ذلك.
عليو ي
احلوؿ ،كادلتأ ًٌخر َّ
ً
فقَت كسائلً ،
فاعتِبكا ِبن سبىػ ىقكم
كماؿ غَتؾ ما أخَّرتىو ،كلو أف
ابن آدـ! ماليك ما ادَّمتىو ،ي
أخرجوا زكاة أمواذلم دلا بق ىي ه
اي ى
ى
ي
ه
األغنياء ى
عذ ىِبم هللا ً
أبمواذلمً ،
من القركف اذلالًكة الذين َّ
يًتىكك.
أخبارىم فلم تنفعهم أمواذليم .ي
تًتىكو ،كإما أف ي
كادلاؿ إما أف ي
كاعتِبكا ِبن بلغىتكم ي

نفقات ً
و
ً
كاجبةن ،أك يمستحبَّةَّ ،
اإلنفاؽ يف يسبيل اخلَت ،فقاؿ تعاىل:
كحث ربُّنا على
َت الزكاة
كاد ى
شرع هللا غ ى
ً
ً
اعةه [البقرة.]ِْٓ :
أىنٍ ًف يقوا شلَّا ىرىزاػٍنىا يك ٍم م ٍن اىػ ٍب ًل أى ٍف ىَيًٍتى يىػ ٍوهـ ىال بىػ ٍي هع فً ًيو ىكىال يخلَّةه ىكىال ىش ىف ى

َّ ً
آمنيوا
ين ى
ىاي أىيػُّ ىها الذ ى

و
أجره ،كالسيَّما يف شهر رمضاف ،كصداةي ًٌ
درم  -هنع هللا يضر  ،-عن النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص -
كاإلنفا يؽ يي ى
السر ذلا فضل؛ عن أيب سعيد اخلي ًٌ
ضاعف ي
كصلةي َّ ً
السر تي ً
الربً ،
ااؿ« :صداةي ًٌ
ًع السوء»؛ حديث صحيح ،ركاه
طف يئ
كفعل ادلعركؼ ًيقي مصار ى
غضب ًٌ
الرحم تزي يد يف ي
ى
العمر ،ي
البيهقي يف "شعب اإلُياف".

كلي ً
رجل شيئنا من الصداة حىت
جاىد ادليتص ًٌد يؽ الشيطا ىف يف الصداة ،عن بيري ىدة  -هنع هللا يضر  -ااؿ :ااؿ ي
ي
رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص « :-ما يُير ي
ًج ه
ي يف َّ
حديث صحيح ،ركاه احلاكم يف "ادلستدرؾ".
شيطاان»؛
ك عنها ًحليىي سبعُت
ه
ن
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سابق إىل اخلَتاتً ،
نفسو من ادليوبًقات ،ااؿ هللا تعاىل :ىك ىسا ًر يعوا إً ىىل
كحف ى
وب دلن ى
شهر الصداات ،كاحلسنات ،فطي ى
كشهر رمضاف ي
ي
ظ ى
ً
َّت لًلٍمت ًَّقُت (ُّّ) الَّ ًذين يػ ٍن ًف يقو ىف ًيف َّ ً
ات ك ٍاألىر ً
ً
ظ
ُت الٍغىٍي ى
ض ىها َّ
ىمغٍ ًف ىرةو ًم ٍن ىربًٌ يك ٍم ىك ىجن وَّة ىع ٍر ي
الس َّراء ىكالض ََّّراء ىكالٍ ىكاظ ًم ى
ض أيعد ٍ ي ى
الس ىم ىاك ي ى ٍ ي
ى ي
ً
ًً
ُت ىع ًن الن ً
َّاس ىك َّ
ُت [آؿ عمراف.]ُّْ ،ُّّ :
اّللي يًُي ُّ
ب ال يٍم ٍحسن ى
ىكال ىٍعاف ى
ابرؾ هللا يل كلكم يف القرآف العظيم ،كن ىف ىعٍت كإايكم ِبا فيو اآلايت كالذكر احلكيم ،كنفعنا ِبدم سيًٌد ادليرسلُت كاولًو القومي ،أاوؿ
اويل ىذا ،كأستغفر هللا يل كلكم كلسائر ادلسلمُت من كل و
ذنب ،فاستغفركه ،إنو ىو الغفور الرحيم.

اخلطبة الثانية
احلمد هلل رب العادلُت ،الرزتن الرحيم ،مالك يوـ الدين ،كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو الرزا يؽ ذك القوة ادلتُت ،كأشهد

ً ً
صل كسلًٌم كاب ًرؾ على عبدؾ كرسولك دمحم ،كعلى آلو كصحبو أرتعُت.
أف نبيٌنا كسيٌدان زلم ندا عب يده كرسوليو ،اللهم ًٌ
أما بعد:
فاتقوا هللا َّ
الوث ىقى.
حق التقولَّ ،
كدتسكوا من اإلسالـ ي
ابلعركة ي
عباد هللا:

ً
اد أظلَّكم شهر كرمي ،كتفضَّل هللا عليكم فيو ً
الصاحلات ،كتتوبوا من السيئات .كاد كاف نبيُّنا زلم هد  -صلى
ابدلوسم العظيم؛ لتعملوا
ه

كالسركر كالتعظيم.
ش ير بو أصحابىو يف آخر شعباف ،فيستقبًلونىو ابلفرح ُّ
هللا عليو كسلم  -ييب ًٌ

كفارةن للذنوب؛ ففي احلديث« :من صاـ رمضاف ن ً
صيامو َّ
سااب غي ًفر لو ما تقدَّـ من ذنبًو»؛ ركاه البخارم.
ى
كاد جعل هللا ى
إُياان كاحت ن
ايامو َّ
كفارةن دلا تقدَّـ من الذنوب.
كجعل ى

 -5Friday.alharamain.sa

الزكاة ً ..حكم كأحكاـ

د .علي عبدالرزتن احلذيفي

ِٗ ُّْٓ/ٖ/ق

ً
ً
وح من كل و
شهر تي َّ
ذنب،
أبواب اجلنة ،كتيغلى يق
ح فيو
أبواب النار .فعظٌموه كا ٌدموا ابلىو التوبةى الن ي
ي
ي
َّص ى
صف يد فيو الشياطُت ،كتيفتى ي
كىو ه
َّصوح من ال ىقطيعة كالتدابير كالتباغيض.
كالتوبة الن ي

ً
ً
ً
ً
شهر
كاح ىفظوا ى
صيامكم  -رزتكم هللا  -من ادليبطالت ،كالغيبة ،كالنميمة ،كادلعاصي ،كزُّكوه ابل ٌذكر كتالكة القرآف؛ فإف رمضاف ىو ي
القرآف.
ً
الصاحلات؛ تفوزكا مع الفائزين ،كتكونوا مع السابًقُت.
كزُّكوه كذلك ابألعماؿ
و
رتاعة َّ
فكأَّنا
كاح ًرصوا  -رزتكم هللا  -على الصلوات رتاعة ،كالسيَّما صالة الفجر كصالة العشاء؛ فمن صلَّى العشاء كالفجر يف
ت ذلك يف احلديث.
الليل كلَّو ،كما ثبى ى
ى
ااـ ى
يح رتاعةن؛ فمن ااـ مع اإلماـ حىت ينص ًرؼ يكتًب لو اياـ و
ليلة.
كاح ًرصوا  -رزتكم هللا  -على صالةً الًتا ًك ً
ي
ى
عباد هللا:
ً
ً ً
َّ ً
اّللى ىكىم ىالئً ىكتىوي يي ى ُّ
إً َّف َّ
يما
آمنيوا ى
ين ى
صلُّوا عىلىٍيو ىك ىسلٌ يموا تى ٍسل ن
َّيب ىاي أىيػُّ ىها الذ ى
صلو ىف عىلىى النً ًٌ
َّ
عشرا».
«من صلَّى َّ
علي صالةن كاحدةن صلى هللا عليو ِبا ن

[األحزاب ،]ٓٔ :كاد ااؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص :-

فصلُّوا كسلًٌموا على سيًٌد األكلُت كاآلخرين كإماـ ادلرسلُت.
زلمد ،كما صلَّيت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم ،إنك زتي هد رليد ،اللهم اب ًرؾ على و
زلمد كعلى آؿ و
صل على و
زلمد كعلى
اللهم ًٌ

آؿ و
زلمد ،كما ابركت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم ،إنك زتي هد رليد.

إبحساف إىل يوـ الدين ،اللهم كارض عنا معهم ِبنًٌك ك ً
و
كرمك كرزتتًك اي
كارض عن الصحابة أرتعُت ،كعن التابعُت كمن تبً ىعهم
اللهم
ى
ى
أرحم الرازتُت.
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اللهم ً
اكف ادليسلمُت ًشرارىم ،اللهم ً
أع َّز اإلسالـ كادلسلمُت ،اللهم ًأذ َّؿ الكفر كالكافرين ،اللهم ً
اكف ادليسلمُت ًشر ىارىم ،اللهم
ى
اكف ادليسلمُت ًشرارىم اي رب العادلُت ،كال تيسلًٌط ًشرارىم على أخيا ًرىم إنك على كل شيء ادير ،اللهم ً
ً
شر
اكف ادليسلمُت َّ
ى
ى
أعدائًهم.

ذرايتنا من إبليس كذريَّتو كشياطينو كجنوده اي رب العادلُت ،اللهم ً
أعذان ً
اللهم ً
كذرايَتم من إبليس كشياطينو
أعذ ادلسلمُت َّ
كأعذ َّ
كجنوده اي رب العادلُت ،إنك على كل شيء ادير.
ً
اغفر ألمواتنا ،اللهم ً
اللهم ً
اغفر ألمواتنا كأموات ادلسلمُتًٌ ،
كجتاكز عن سيئاَتم اي رب العادلُت.
ابورىم ،كضاعف حسناَتم ،ى
نور ى
اضهم ،اللهم ً
كاكس عا ًريىهم ،اللهم
كأطعم جائً ىعهم،
اللهم اي ذا اجلالؿ كاإلكراـ اللهم احفظ دماء ادلسلمُت ،كاحفظ أمواذلم كأعر ى
ي
ً
كاسًت عوراَتم اي رب العادلُت ،اللهم ً
شر األشرار ،ككي ىد ال يف َّجار.
اكفهم َّ
آمن ركعاَتم ،ي
أبطل مكر أعداء اإلسالـ اي رب العادلُتً ،
اللهم ً
كأبطل ختطيط أعداء اإلسالـ اليت يُي ًطٌطوف ِبا لضرر اإلسالـ اي رب العادلُت ،إنك
ى

على كل شيء ادير.

ااض الدَّين عن ادلىدينُت ،اللهم ً
اللهم اي ذا اجلالؿ كاإلكراـ ىيًٌئ لنا من أمران ر ىش ندا ،اللهم ً
كمرضى ادليسلمُت ،اللهم
اشف مرضاان
ى

ااض الدَّين عن ادلىدينُت ،اللهم ً
ً
كمرضى ادليسلمُت ،اللهم ً
كاسًت عوراتًنا.
آمن ركعاتًنا ،ي
اشف مرضاان ى

اللهم إان نسأليك اي ذا اجلالؿ كاإلكراـ أف تيعي ىذان من يشركر أن يف ًسنا ،كمن سيًئات أعمالًنا ،اللهم اي رب العادلُت ً
شر كل ذم ٌو
شر
اكفنا َّ
ٌ
إنك على كل شيء ادير.
اللهم تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم.
ً
ً
أعواما عديدةن اي ذا اجلالؿ كاإلكراـ ،كتقبَّلو منَّا كمن ادليسلمُت ،إنك على كل شيء ادير،
اللهم بلٌغنا رمضاف ،اللهم بلٌغنا رمضاف ن

ً
كاغفر ذنوبىنا ،كأصلًح أحوالنا كأحواؿ ادلسلمُت ،فإنو ال ييصلًح األحواؿ كاألمور إال أنت.
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حتب كترضى ،اللهم كفًٌقو ذلداؾ ،كاجعل عملو يف رضاؾ ،كان ىفع بو اإلسالـ كادليسلمُت ،اللهم
اللهم كفًٌق خادـ احلرمُت الشريفُت دلا ُّ

حتب كترضى ،كدلا فيو اخلَتي اي ذا اجلالؿ كاإلكراـ لإلسالـ كادليسلمُت.
كفًٌق انئًبىػ ٍيو دلا ُّ
عباد هللا:

اإلحس ً
ً ً
إً َّف َّ
ش ًاء ىكال يٍم ٍن ىك ًر ىكالٍبىػ ٍغ ًي يىًعظي يك ٍم ل ىىعلَّ يك ٍم تى ىذ َّك يرك ىف (َٗ) ىكأ ٍىكفيوا بً ىع ٍه ًد
اف ىكإًيتى ًاء ًذم الٍ يق ٍرىب ىكيىػ ٍنػ ىهى ىع ًن الٍ ىف ٍح ى
اّللى ىَي يٍم ير ابل ىٍع ٍدؿ ىك ًٍ ٍ ى

ًَّ
ضوا ٍاأل ٍىُيىا ىف بػع ىد تىػوكً ً
اّللى ىعلىٍي يك ٍم ىك ًف نيال إً َّف َّ
يد ىىا ىكاى ٍد ىج ىعلٍتي يم َّ
اّللى يىػ ٍعلى يم ىما تىػ ٍف ىعليو ىف [النحل.]ُٗ ،َٗ :
اى ٍد يٍت ىكىال تىػ ٍنػ يق ي
اّلل إًذىا ىع ى
ىٍ ٍ
كلذكر هللا أكِب ،كهللا يعلم ما تصنعوف.
كاذكركا هللا العظيم اجلليل يذكركم ،كاشكركه على نعمو ي ًز ٍدكم ،ي
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