
 
 

 

  27/09/2013خطبة الجمعة لتاريخ 

 َأْحكاُم الَحج  
  

ْن نَّ احَلْمَد هلل  ََنَْمُدُه وَنْسَتع يُنُه وَنْستَ ْهد يه  وَنْشُكرُُه وَنْستَ ْغف رُُه ونَ ُتوُب إ لَْيه ، ونَ ُعوُذ ب اهلل  م  إ  
نا و  وَأْشَهُد  .لَّ َلُه وَمن ُيْضل ْل َفال هاد َي َلهُ َسيِّئات  أَْعمال َنا، َمن يَ ْهد  اهلُل َفال ُمض  م ْن ُشرور  أَنْ ُفس 

دَّ وال ن دَّ َله، وال َشْكَل وال ُصورََة وال  لَهُ  َأْن ال إ َلَه إ الَّ اهلُل َوْحَدُه ال َشريَك َلُه وال َمثيلَ  وال ض 
َهَة وال َمكاَن لَه، َجلَّ َرِّبِّ ال ُيْشب ُه َشْيئ   ا وال ُيْشب ُهُه َشْىٌء وال ََيُلُّ يف أَْعضاَء َلُه، وال َحي َِّز وال ج 

يُ  يُع الَبص  ْثل ه  َشْىٌء وُهَو السَّم  ْنُه َشْىٌء، لَْيَس َكم  وَأْشَهُد َأنَّ َسيَِّدنا وَحب يَبنا . َشْىٍء وال يَ ْنَحلُّ م 
ا َعْبُد اهلل  وَرُسولُُه وَصف يُُّه وَحب   يُبُه، بَ لََّغ الرِّسالََة وأَّدى اأَلمانََة وَعظ يَمنا وقائ َدنا وقُ رََّة أَْعيُن نا حممَّد 

اللَُّهمَّ َصلِّ وَسلِّْم وبار ْك وَأْكر ْم وأَْنع ْم . وَنَصَح األُمََّة َفَجزاُه اهلُل َعنّا َخي َْر ما َجَزى نَب يًّا م ْن أَنْب َيائ ه  
أَّما . وَمْن تَب َعُهْم ب إ ْحساٍن إ ىل يَ ْوم  الدِّينَعلى َسيِّد نا حممٍَّد اْلُمَعلِّم  وعلى ءال ه  وَأْصحاب ه  الطّاه ر يَن 

 ر  الَحجُّ َأْشهُ  بَ ْعُد ع باَد اهلل  ات َُّقوا اهلَل وٱْسَتق يُموا َعلى ُهداُه َوٱذُْكُروا قَ ْوَلُه َتعاىل يف حُمَْكم  الت َّْنز يل  ﴿
َواَل ِجَداَل في الَحجِّ وما تَ ْفَعُلوْا ِمْن  مَّْعُلومات  َفَمن فَ َرَض ِفيِهنَّ الَحجَّ َفاَل رََفَث َواَل ُفُسوقَ 

َر الزَّاِد الت َّْقَوى وَ   . 1﴾ (٧٩١)ت َُّقوِن يَا ُأوِلي األَْلَباِب ٱَخْيٍر يَ ْعَلْمُه اهللُ َوتَ َزوَُّدوا فَِإنَّ َخي ْ
 

ت َُّقوْا اهللَ ٱَقدََّمْت ِلَغٍد وَ يَا أَيُّها الَِّذيَن َءاَمُنوْا ات َُّقوْا اهلَل َوْلَتنظُْر نَ ْفس  مَّا  ﴿وقاَل َتعاىل 
 .2﴾ (٧١)ِإنَّ اهلَل َخِبير  ِبَما تَ ْعَمُلوَن 

                                                 
 ُسورَُة البَ َقَرة 1
 ُسورَُة احَلْشر 2



 
بَُّة اْلُمْسل ُموَن ََنُْن اليَ ْوَم يف َأْشُهر  احَلجِّ اْلُمباَرك  واْلُمْشتاُقوَن ل ز ياَرة  البَ ْيت  احَلرا م  أَيُّها اأَلح 

ِّ حممٍَّد َعَلْيه   الّصالُة والّسالُم َقد  اْمَتأَلْت أَْفئ َدتُ ُهْم َشْوق ا ل ت ْلَك الزِّيارَة  الطَّيَِّبة ، َفف ي وز يارَة  قَ ْْب  النَِّب 
هلُل َمثابَة  م ْثل  َهذ ه  األَيّام  تَ َتَأجَُّج َمشاع ُر اْلُمْسل م نَي وَيْشَتدُّ َحن ينُ ُهْم إ ىل البَ ْيت  الَعت يق  الَّذ ي َجَعَلُه ا

د  احَلرام  ل َيْشَهُدوا ل لّناس  وأَْمن ا  َهة  إ ىل اْلَمْسج  فَ َتَتَحرَُّك ُُجُوُعُهُم الَغف يَُة م ْن َشّّت ب قاع  اأَلْرض  ُمتَّج 
ِّ حممٍَّد  َعَلْيه  ع باَدَة احَلجِّ الَعظ يَمة، ل َذل َك أَيُّها الرّاغ ُب يف ز ياَرة  البَ ْيت  احَلرام  ويف ز ياَرة  قَ ْْب  النَِّب 

ََْل س  ع ْلم  الدِّين  ل َتتَ َعلََّم َكْيف يََّة أَداء  احَلجِّ وَكْيف يََّة أَداء  الُعْمَرة  الصَّال وءاداَب ُة والسَّالُم َهُلمَّ إ ىل 
 .الزِّياَرة  الَكر ميَة  

 
ك  احَلجِّ والعُ  ْمَرة  يَ ْنَبغ ي َلُه َأْن َفَمْن أَراَد ر ضا اهلل  ُسْبحانَُه وَتعاىل والت ََّقرَُّب إ لَْيه  ب َأداء  َمناس 

ك  احَلجِّ والُعْمَرة  ل تَ َعلُّم  َأْحكام  احَلجِّ والُعْمَرة   َناس  ْ يَ َتَكلََّف َوق ْت ا قَ ْبَل الشُُّروع  وقَ ْبَل الَبْدء  ِب  ََ  إ ْن 
َذ ه  الرِّحْ   .َلة  الَعظ يَمة  َيُكْن يَ ْعَلُمها َكما أَنَُّه يَ َتَكلَُّف م ْن مال ه  وص حَّت ه  وَوْقت ه  ِل 

 َمْن َعِمَل َعَماًل لَْيَس َعَلْيِه َأْمُرنا فَ ُهَو َرد  وَذل َك َأنَّ َرُسوَل اهلل  صلى اهلُل علْيه  وسلََّم قاَل 
ا َمْقُبوال  ع ْنَد اهلل  إ اّل َأْن َيُكوَن ُمواف ق   اه  يح  ا َأْي َمْرُدوٌد ال يُ ْقَبُل، َفال َيُكوُن الَعَمُل صاحل  ا َصح 

ٌب على اْلُمْسل م  احْلُرِّ اْلُمَكلَّف  اْلُمْسَتط يع  مَ  رَّة  ل َشرْع  اهلل ، واحَلجُّ م ْن أَْعَظم  أُُمور  اإل ْسالم  وُهَو واج 
ْنسان  َأْن ََيْر َص على أَداء ه  على  يف الُعْمر  وف يه  َمَشقٌَّة وَبْذُل ماٍل وَسَفٌر وُغْربٌَة فَ يَ ْنَبغ ي على اإل 

َيما وَقْد ق يَل الوَ  يجَ "ْجه  الَّذ ي َيُكوُن َمْقُبوال  ب ه  يف الشَّرْع  ال س  يَج وما أََقلَّ احَلج  " ما َأْكثَ َر الضَّج 
ُهْم يف َحجِّه  َخَلٌل، وَسَبُب َذل َك  ن ْ َأنَّ  وَمْعناُه أَنَُّه َمَع َكثْ َرة  النّاس  الَّذ يَن َيْذَهُبوَن ل ْلَحجِّ َفَكث ٌي م 

ْجل  احَلجِّ والُعْمَرة  َيْذَهُبوَن م ْن َغْي  َأْن يَ تَ َعلَُّموا أَرْكاَن احَلجِّ والُعْمَرة  وم ْن َغْي  ِم َّْن َيْذَهُبوَن أل َ  ينَ َكث ي  
حُّ احَلجُّ وكَ  دات  احَلجِّ والُعْمَرة ، َيْذَهُبوَن م ْن َغْي  َأْن يَ ْعر ُفوا َكْيَف َيص  حُّ َأْن يَ تَ َعلَُّموا ُمْفس  ْيَف َتص 

ُكونُوَن الُعْمَرُة وم ْن َغْي  َأْن يَ ْعر ُفوا ما ُهَو الَّذ ي ُُيْبَ ُر ب َدٍم وما ُهَو الَّذ ي إ ذا تَ رََكُه ال ُُيْبَ ُر ب َدٍم فَ يَ 
ْيُث ال ُُيْز ُئ َحياَرى، َكث ٌي ُهُم الَّذ يَن َيْذَهُبوَن وال يَ ْعر ُفوَن ُحُدوَد َعَرفاَت فَ َيق ُفوَن خار َج َعَرفاَت حَ 

حُّ وماذا يَ تَ َرتَُّب وَكث يُوَن َيْذَهُبوَن وال يَ ْعر ُفوَن َمَّت َبْدُء الرَّْجم  وَكْيَف َيص  . الُوقوفُ  حُّ وَكْيَف ال َيص 
َر َذل َك م َن الَقضايا الَِّت  تَ تَ َعلَُّق ب احَلجِّ، ُُثَّ إ نَّ بَ ْعضَ  ُهْم َقْد َيُكوُن َعلى َذل َك، وَكث ٌي ال يَ ْعر ُفوَن َغي ْ



يٍَّة ما أَْو حاد ثٍَة ُمَعي ََّنٍة فَ ََتاُه يَ تَ َلفَُّظ ب أَْلفاٍظ َسف يَهٍة َحّّت ق يَل إ نَّ بَ ْعضَ  ب ا ل َقض  ُهْم َيُسبُّ ُمْغتاظ ا غاض 
َذا أَْبَطَل َحجَُّه وَخرَ   .َج م َن اإل ْسالماهلَل َأْو د يَن اْلُمْسل م  َأو  احَلجَّ والع ياُذ ب اهلل  فَ َيُكوُن ِب 

 
ََْ ُُتَْعْل يف  ا  إ ْخَوَة اإل ميان  َهذا احَلجُّ اْلُمباَرُك َلُه َمز يٌَّة َعظ يَمٌة َخصَُّه اهلُل تَباَرَك وَتعاىل ِب 

ُروَر ُيَكفُِّر الَكبائ َر والصَّغائ َر َكم ا َوَرَد يف الصَّالة  وال يف الصِّيام  وال يف الزَّكاة  وه َي َأنَّ احَلجَّ اْلَمب ْ
َمْن َحجَّ فَ َلْم يَ ْرُفْث وَلْم يَ ْفُسْق َخَرَج ِمْن ُذنُوِبِه َكيَ ْوَم َحد يث  َرُسول  اهلل  صلى اهلُل عليه وَسلََّم 

ْنساَن َكيَ ْوَم َوَلَدْتُه أُمُّ  َوَلَدْتُه أُمُّهُ   ُه ُهناكَ اه  َلك ْن َحّتَّ ُيَكفَِّر احَلجُّ الَكبائ َر والصَّغائ َر وَُيَْعَل اإل 
ْنها يَ ْغفُ  ُل َعْنها َكث ٌي م َن الّناس  َفم ْن َذل َك َأْن َتُكوَن ن يَُّتُه خال َصة  هلل  َتعاىل فَإ نَّ اهلَل ُشُروٌط ال بُدَّ م 

، ال يَ ْقَبُل م َن الَعَمل  إ اّل ما كاَن خال ص ا َلُه وما ابْ ُتغ َي ب ه  َوْجُهُه َأْي ر ْضوانُُه َكما جاَء يف احلَ  د يث 
وق  وُيْشتَ َرُط أَْيض ا ل ْلُحُصول  َعلى ت ْلَك اْلَمز يَّة  َأْن ََيَْفَظ نَ ْفَسُه م َن الُكْفر  ب ُكلِّ أَْنواع ه  وم َن الُفسُ 

ْحرام  َكما ُهَو َمْفُهوٌم م ْن قَ ْول   ه  َأْي م ْن َكبائ ر  الذُّنُوب  وَأْن َيُكفَّ نَ ْفَسُه َعن  اجل ماع  ما داَم يف اإل 
نَّ أل َ  اه ِه َكيَ ْوَم َوَلَدْتُه أُمُُّه َمْن َحجَّ فَ َلْم يَ ْرُفْث وَلْم يَ ْفُسْق َخَرَج ِمْن ُذنُوبِ َعَلْيه  الصَّالُة والسَّالُم 

ب ََْ يَ ْفُسْق َأْي َُتَنََّب الَكبائ َر َكس  ْحرام  وَمْعََن و ََْ ُُيام ْع وُهَو يف اإل  اب  َمْعََن فَ َلْم يَ ْرُفْث َأْي 
ا اْلُمْسل م  وَضْرب  اْلُمْسل م  ظُْلم ا وََنْو  َذل َك م َن الَكبائ ر  الَِّت  ال بُدَّ ل ْلَحاجِّ َأْن َيُكوَن َعلى ع ْلٍم ِب  

ا، وُيْشتَ َرُط أَْيض ا ل ْلُحُصول  َعلى ت ْلَك اْلَمز يَّة  َأْن َيُكوَن اْلماُل الَّذ ي  يَ تَ َزوَُّدُه َحّتَّ يَ َتَمكََّن م ن  اْجت ناِب 
جِّه  َحالال   ََْ ََيْف ظْ حلَ  َذ ه  الصَِّفة  َفال َُيَْعُلُه َحجُُّه َكيَ ْوَم َوَلَدْتُه أُمُُّه، َلك نَُّه َلْو  ََْ َيُكْن ِب   ، أَّما َمْن 

يَلة ، َفال يُقاُل الَّذ   ْن ت ْلَك الَفض  ْنُه الصَّغائ ُر نَ ْفَسُه م ْن َصغائ ر  الذُّنُوب  َفال مَيْنَ ُعُه َذل َك م  ي ََتُْصُل م 
 .ب َشْهَوٍة َذَهَب َثواُب َحجِّكوُهَو يف احَلجِّ َكَكْذبٍَة م َن الصَّغائ ر  وَنْظَرٍة 

 
ْحرام  لُْبُس الثِّياب  الب يض  َكما َيُظنُّ   ْحراُم ولَْيَس اْلُمراُد ب اإل  بَُّة اإل  وَأوَُّل اأَلرْكان  أَيُّها اأَلح 

ْحرام  الن ِّيَُّة َكما َأنَّ الصَّالَة ال بُدَّ َِلا م ْن ن يٍَّة َفَكَذل َك احَلجُّ ال َكث ٌي م ْن ُمر   ا اْلُمراُد ب اإل  يد ي احَلجِّ إ َّنَّ
ْحراُم َأْي ن يَُّة النُُّسك  َكَأْن تَ ُقوَل ب َقْلب كَ   نَ َوْيُت احَلجَّ  -وال ُيْشتَ َرُط ب ل سان َك  - بُدَّ لَُه م ْن ن يٍَّة فَاإل 

ْحراُم َلك ْن ال بُدَّ َأْن  وَأْحَرْمُت ب ه  هلل  َتعاىل َأْو تَ ُقوَل ب َقْلب َك َدَخْلُت يف َعَمل  احَلجِّ، َهذا ُهَو اإل 



يطَة  ب الَبَدن  ِب  ياطٍَة فَ َيَتجَ  ْحرام  ُمَتَجرِّد ا َعن  الثِّياب  اْلُمح  م ْن ََنْو   رَّدَ َيُكوَن الرَُّجُل َوْقَت الن ِّيَّة  َوْقَت اإل 
 .الَقم يص  وما شابََه َذل كَ 

بَُّة الُوُقوُف ب َعَرَفَة وَلْو حلَْظَة  بَ نْيَ َزوال  ََشْس  يَ ْوم  َعَرَفَة إ ىل َفْجر  لَي ْ  َلة  وثاين اأَلرْكان  أَيُّها اأَلح 
 .ُُيْز ُئ خار َج ُحُدود هاالع يد  وال بُدَّ َأْن َيُكوَن َذل َك يف ُحُدود  أَْرض  َعَرَفَة َكما ذََكْرنا وال 

ُر الَعْورَة   َلة  الع يد  ولَُه ُشُروٌط م ْنها َست ْ والثال ُث الطَّواُف ب البَ ْيت  َسب ْع ا بَ ْعَد ُمْنَتَصف  لَي ْ
والطَّهاَرُة م َن النَّجاَسة  وم َن احَلَدثَ نْي  َفال َيص حُّ الطَّواُف م ْن َغْي  ُوُضوٍء وال َطواُف اْلَمْرأَة  وه َي يف 

يحٍ حال  احلَْيض  َكما  ُر َصح   .ََيُْصُل م ْن بَ ْعض  النِّساء  فَإ نَُّه َغي ْ
ع   والرّاب ُع م َن اأَلرْكان  السَّْعُي بَ نْيَ الصَّفا واْلَمْرَوة  َسب ْع ا وال بُدَّ َأْن َيُكوَن َذل َك يف اْلَمْوض 

َعة  اجَلد يَدة   يح  وَكث ٌي م َن النّاس  اليَ ْوَم َيْسَعْوَن يف الت َّْوس  ع ْنَد الذَّهاب  م َن الصَّفا إ ىل اْلَمْرَوة   الصَّح 
يح  َفال َيص حُّ َسْعيُ ُهْم ب َذل َك فَإ ذا َسَعْيَت َفٱْسَع  ع  الصَّح  فَ َيُكوُن ُجْزٌء م ْن َسْعي ه ْم خار َج اْلَمْوض 

 .اْلَمْرَوة  إ ىل الصَّفا َذهاب ا وإ يّاب ا يف اْلَمْسَعى الَقد مي  فَ َقط  الَّذ ي ُهَو اآلَن َمكاُن السَّْعي  م نَ 
ُي ل لرَُّجل  واْلَمْرأَة  َلك ْن ال  واخلام ُس إ ْخَوَة اإل ميان  م ْن َهذ ه  اأَلرْكان  احلَْلُق ل لرَُّجل  َأو  الت َّْقص 

َلُه فَ َيْحُرُم َعلى اْلُمْحر م   َلة  الع يد  أَّما قَ ب ْ  .إ زاَلُة َوَلْو َشْعَرٍة م ْن َبَدن ه  بُدَّ َأْن َيُكوَن َذل َك بَ ْعَد ُمْنَتَصف  لَي ْ
ْحراَم َعلى الُكلِّ  َم اإل  والّساد ُس م ْن َهذ ه  اأَلرْكان  الت َّْرت يُب يف ُمْعَظم  اأَلرْكان  َفال بُدَّ َأْن يُ َقدِّ

َي َعن  الُوُقوف  ب َعَرَفة  . ويُ َؤخَِّر َطواَف الَفْرض  واحلَْلَق َأو  الت َّْقص 
 

ي اْلُمْسل مَ أَ  ول ْلَحجِّ  ُر اأَلرْكان  َكَرْمي  َُجْرَة  الَعَقَبة  واجل مار  الثَّالث  أَيّاَم  خ  باٌت َغي ْ واج 
ْنت باُه م ْن بَ ْعض  ال. التَّْشر يق ْن بَ ْعض  الّناس  ُهناكَ ُمخاَلفات  الَِّت  َتَْ  ويَ ْنَبغ ي اال  فَإ نَّ بَ ْعَضُهْم  ُصُل م 

حُّ َمَثال  يَ ْرم ي َُجَْرَة الَعقَ  َلة  الع يد  وَهذا ال َيص  . َبة  قَ ْبَل ُدُخول  َوْقت  َرْمي ها َأْي قَ ْبَل ُمْنَتَصف  لَي ْ
، َفُكلُّ َهذا يُ َؤث ُِّر  َدة  َأْو َُيَْعُل احَلصاَة خار َج احَلْوض  َعَة َدف َْعة  واح  والبَ ْعُض يَ ْرم ي اأَلْحجاَر السَّب ْ

َم َحصاة  َحصاة  وَأْن َُيَْعَل احَلصاَة يف احَلْوض  نَّ احلاجَّ ة  الرَّْمي  أل َ َعلى ص حَّ  ال بُدَّ َأْن يَ ْرج 
 .اْلُمَخصَّص  َِلا، َفال يَ ْرم يها خار َج احَلْوض  

 



ي ال احَلجُّ والُعْمَرُة فَ ْرضان  ُمه ّمان  ال بُدَّ ف يه ما م ْن ع ْلٍم كاٍف َحّتَّ ال يَ َقعا  ُمْسل مَ  َأخ 
َر َمْقبُ  َدْيَن َغي ْ ي اْلُمْسل مَ ولَ فاس  يَحة  وال تَ ْنَسنا َأخي ال نْي  َفٱْحر ْص َأخ   ُمْسل مَ  َعلى أَداء  الع باَدة  َصح 

ُد الَكْعَبَة اْلُمَشرََّفَة ُمسْ  . َتجابٌ م ْن ُدعاٍء صال ٍح َأوََّل ما تَ َرى الَكْعَبَة اْلُمَشرََّفَة، فَالدُّعاُء َأوََّل ما ُتشاه 
ي  ٍة ع ْنَد قَ ْْب  َحب يب نا حممٍَّد َعَلْيه  الصَّالُة والسَّالُم وَتذَكَّْر قَ ْوَل اهلل   جَّ احلا وال تَ ْنَسنا َأخ  م ْن َدْعَوٍة صاحلَ 

 اهللَ  واْ دُ جَ وَ لَ  ولُ سُ الرَّ  مُ هُ لَ  رَ فَ غْ ت َ سْ َوٱ اهللَ  واْ رُ فَ غْ ت َ سْ ٱفَ  وكَ اءُ جَ  مْ هُ سَ نفُ أَ  واْ مُ لَ ذ ظَّ إِ  مْ هُ ن َّ أَ  وْ لَ وَ َتعاىل ﴿
اه  نَب يَِّك حممٍَّد صّلى اهلُل َعَلْيه  وسلََّم وتَ َوفَّنا ٱ﴾ اَللَُّهمَّ ايمً حِ رَّ  اابً وَّ ت َ  ّباَءناْغف ْر لَنا ِب  َعلى كام ل   وَأح 

ُر َدْعوانا َأن  احَلْمُد هلل  َربِّ العاَلم نَي وصّلى اهلُل على َسيِّد نا حممٍَّد وعلى ءال ه  وَصْحب ه   اإل ميان  وءاخ 
 .وَسلَّم

 
 . َهذا وَأْستَ ْغف ُر اهلَل يل وَلُكم
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نا َوَسيِّئات  وُذ ب اهلل  م ْن ُشرُ َونَ عُ  ،إ نَّ احَلْمَد هلل  ََنَْمُدُه َوَنْسَتعيُنُه َوَنْستَ ْهد يه  َوَنْشُكرُهُ  ور  أَنْ ُفس 
لَّ َلُه َوَمن ُيْضل ْل َفال هاد يَ  لَُه، َوالصَّالُة َوالسَّالُم على َسيِّد نا حممٍد  أَْعمال نا، َمن يَ ْهد  اهلُل َفال ُمض 

َي اهلُل َعْن أُمَّهات  اْلُمْؤم ننَي َوءال  . نيُمْرَسل  ني  وعلى إ ْخوان ه  النَّب يِّنَي والْ الصاد ق  الَوْعد  اأَلم   َوَرض 
ديَن َأِّب َبْكٍر وُعَمَر َوُعثْ  ُمْهَتديَن َأِّب ماَن َوَعل يٍّ َوَعن  األَئ مَّة  الْ البَ ْيت  الطَّاه ريَن َوَعن  اخلَُلفاء  الرَّاش 

نيَ يَفَة ومال ٍك والشاف ع يِّ وَأْْحََد َوَعن  اأَلْول يَ َحن   ي . اء  والصَّاحل  يُكْم ونَ ْفس  أَمَّا بَ ْعُد ع باَد اهلل  فَإ ينِّ أُوص 
 .لَعل يِّ الَعظ يم  َفٱت َُّقوهُ ب تَ ْقَوى اهلل  ا

ِإنَّ  أََمرَُكْم ب َأْمٍر َعظيٍم، أََمرَُكْم ب الصَّالة  َوالسَّالم  َعلى ن ب يِّه  الكرمي  َفقاَل ﴿َوٱْعَلُموا َأنَّ اهللَ 
 3﴾(٦٥)َتْسِليًما  َعَلْيِه َوَسلُِّمواْ  َصلُّواْ  ى النَِّبيِّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ لَ َمالَِئَكَتُه ُيَصلُّوَن عَ اهلَل وَ 

ى َسيِّد نا حممٍد وعلى ءال  َسيِّد نا حممٍد َكَما َصلَّْيَت على سيد نا إبراهيَم وعلى ءال  اَللَُّهمَّ َصلِّ عل
سيد نا إبراهيَم وبار ْك على سيد نا حممٍد وعلى ءال  سيد نا حممٍد َكَما بارَْكَت على سيد نا إ براهيَم 

ََ يٌد، يَقوُل اهلُل تع يٌد  رَبَُّكْم ِإنَّ زَْلَزلََة  يَا أَيُّها النَّاُس ٱت َُّقواْ اىل ﴿وعلى ءال  سيد نا إبراهيَم إ نََّك ْحَ 
يَ ْوَم تَ َرْونَ َها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل  (١)السَّاَعِة َشْىء  َعِظيم  

اَللَُّهمَّ إ نَّا ، 4﴾(٢)اَب اهلِل َشِديد  َحْمَلَها َوتَ َرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعذَ 
ْب لََنا ُدعاَءنَا َفٱْغف ر  اللَُّهمَّ لَنا ُذنوبَ َنا َوإ ْسرافَنا يف أَْمر نا اللَُّهمَّ اْغف ْر ل ْلمُ  ْؤم ننَي َدَعْوناَك َفٱْسَتج 

ُهْم َواأَلْموات   ن ْ نا تْ بِّ ث َ  مَّ هُ ُلوب  ثَ بِّْت قُ ُلوبَنا َعَلى د ين َك، اللَّ ، اللَُّهمَّ يا ُمَقلَِّب القُ َواْلُمْؤم نات  اأَلْحياء  م 
حممٍَّد َصّلى اهلُل َعَلْيه  وَسلَّم، اللَُّهمَّ َأْحي نا َعلى  كَ يِّ ب  نَ  ة  يدَ ق  لى عَ نا عَ تْ بِّ ث َ  مَّ هُ اللَّ  نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ  يل  ب  لى سَ عَ 

ْغ قُ ُلوبَنا بَ ْعَد إ ْذ َهَديْ َتنا وَهْب لَنا م ْن َلُدْنَك َرْْحَة  اإل ْسالم  وتَ َوفَّنا َعلى كام ل  اإل ميان، َربَّنا ال تُز  
َرة  َحَسَنة  َوق َنا َعذاَب النَّار  اللَُّهمَّ اْجَعْلَنا  إ نََّك أَْنَت الَوّهاب، ْنيا َحَسَنة  َويف اآلخ  َربَّنا ءات نا يف الدُّ

لِّنَي اللَّ  رَّ ُهمَّ اْستُ ْر َعْورات نا َوَءام ْن َرْوعات نا َوٱْكف نا ما َأََهَّنا َوق َنا شَ ُهداة  ُمْهَتديَن َغي َْر ضالِّنَي َوال ُمض 
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