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 الزَّكاة  

 
ن مِ و وَنْستَ ْغِفرُُه وَنْسَتعيُنُه وَنْستَ ْهديِه وَنْشُكرُُه، ونَعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشروِر أَنْ ُفِسنا  ِإنَّ احَلْمَد هلِل ََنَْمُدهُ 

أن ال إله إال اهلل  ، وأشهدُ هُ لَ  هاِدىَ فال  لْ لِ ضْ ومن يُ  ،هُ لَ  لَّ ضِ اهلل فال مُ  دِ هْ ، من ي َ َسيِّئاِت أَْعمالَِنا
نا ظيمَ نا وعَ بيبَ نا وحَ دَ يِّ سَ  أنَّ  وأشهدُ  .له دَّ وال نِ  دَّ ثيل وال شبيه وال ضِ وال مَ  لهُ  ال شريكَ  هُ وحدَ 
هلُل َرمَحًة لِْلعاَلمنَي هاِديًا وُمَبشًِّرا وقُ رََّة أعيُِننا ُُمّمًدا َعْبُدُه وَرسولُُه وَصِفيُُّه وَحبيُبُه َمن بَ َعَثُه انا دَ وقائِ 

 ما وَنذيرًا بَ لََّغ الرِّساَلَة وأَدَّى اأَلمانََة وَنَصَح األُمََّة وجاَهَد ىف اهلِل َحقَّ ِجهاِدِه َفَجزاُه اهلُل َعنَّا َخي ْرَ 
نا ُممٍد َكما َصلَّْيَت على اللَُّهمَّ صلِّ على سّيِدنا ُممٍد وعلى ءاِل سيدِ . َجَزى نَِبيًّا ِمن أَنِبَيائِه

َسيِِّدنا إبراهيَم وعلى ءاِل َسيِِّدنا ِإبراهيَم وبارِْك على سيِِّدنا ُمّمٍد وعلى ءاِل سيِِّدنا ُمّمٍد كما 
 .بارَْكَت على سّيِدنا إبراهيَم وعلى ءاِل سيِِّدنا إبراهيَم إِنََّك محيٌد جميدٌ 

 
َوَما  ﴿ ُكْم ونَ ْفسي بِتَ ْقوى اهلِل الَعِليِّ الَقديِر القاِئِل يف ُُمَْكِم ِكتاِبهِ أَّما بَ ْعُد ِعباَد اهلِل، فَِإِّنِّ أُوصي

يَن ح نَـَفاَء َوي ِقيم وا الصَّاَلَة َويـ ْؤت وا الزََّكاَة َوَذِلَك ِدين   أ ِمر وا ِإالَّ لِيَـْعب د وا اللَ  م ْخِلِصيَن َله  الدِّ
 .1﴾ (٥) الَقيَِّمةِ 

 
َها حَ  ِمنْ  َما" مَ عليه وسلَّ  ى اهللُ لّ صَ  مُ ظَ عْ األَ  ِبُّ قوُل النَّ ويَ  ا هَ قَّ َصاِحِب َذَهٍب َوالَ ِفضٍَّة الَ يـ َؤدِّي ِمنـْ
ا هَ ى بِ وَ كْ ي  فَـ  مَ نَّ هَ جَ  ارِ ي نَ ا فِ هَ يْـ لَ عَ  يَ مِ حْ أ  فَ  ارٍ نَ  نْ مِ  ح  ائِ فَ صَ  ه  لَ  تْ حَ فِّ ص   ةِ امَ يَ القِ  م  وْ يَـ  انَ ا كَ ذَ إِ  الَّ إِ 

ى تَّ حَ  ةٍ نَ سَ  فَ لْ أَ  ينَ سِ مْ خَ  ه  ار  دَ قْ مِ  انَ كَ   مٍ وْ ي يَـ فِ  ه  لَ  تْ يدَ عِ أ   تْ دَ رَ ا بَـ مَ لَّ ك    ه  ر  هْ ظَ وَ  ه  ين  بِ جَ وَ  ه  ب  نْ جَ 
 الَ وَ  الَ قَ  ل  بِ الِ الل فَ  ولَ س  ا رَ يَ  يلَ قِ  ارِ ى النَّ لَ ا إِ مَّ إِ وَ  ةِ نَّ جَ ى الْ لَ ا إِ مَّ إِ  ه  يلَ بِ ى سَ رَ يَـ فَـ  ادِ بَ العِ  نَ يْ ى بَـ ضَ قْ يـ  
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 تْ انَ ا كَ مَ  رَ فَـ وْ أَ  رٍ قَ رْ قَـ  اعٍ قَ ا بِ هَ لَ  حَ طِ ب   ةِ امَ يَ القِ  م  وْ يَـ  انَ ا كَ ذَ إِ  الَّ ا إِ هَ قَّ ا حَ هَ نْـ ي مِ دِّ ؤَ يـ   الَ  لٍ بِ إِ  ب  احِ صَ 
 هِ يْ لَ عَ  دَّ ا ر  هَ والَ أ   هِ يْ لَ عَ  رَّ ا مَ مَ لَّ ا ك  هَ اهِ وَ فْـ أَ بِ  ه  ض  عَ تَـ ا وَ هَ افِ فَ خْ أَ بِ  ه  ؤ  طَ ا تَ دا احِ وَ  يالا صِ ا فَ هَ نْـ مِ  د  قِ فْ يَـ  الَ 
ى لَ ا إِ مَّ إِ  ه  يلَ بِ ى سَ رَ يَـ فَـ  ادِ بَ العِ  نَ يْ ى بَـ ضَ قْ ى يـ  تَّ حَ  ةٍ نَ سَ  فَ لْ أَ  ينَ سِ مْ خَ  ه  ار  دَ قْ مِ  انَ كَ   مٍ وْ ي يَـ ا فِ اهَ رَ خْ أ  
ي دِّ ؤَ يـ   الَ  مٍ نَ غَ  الَ وَ  رٍ قَ بَـ  ب  احِ صَ  الَ وَ  الَ قَ  م  نَ والغَ  ر  قَ البَـ الل فَ  ولَ س  ا رَ يَ  يلَ قِ  ارِ ى النَّ لَ ا إِ مَّ إِ وَ  ةِ نَّ جَ الْ 
 اء  صَ قْ ا عَ يهَ فِ  سَ يْ ا لَ ئا يْ ا شَ هَ نْـ مِ  د  قِ فْ يَـ  الَ  رٍ قَ رْ قَـ  اعٍ قَ ا بِ هَ لَ  حَ طِ ب   ةِ امَ يَ القِ  م  وْ يَـ  انَ ا كَ ذَ إِ  الَّ ا إِ هَ قَّ ا حَ هَ نْـ مِ 
ا اهَ رَ خْ أ   هِ يْ لَ عَ  دَّ ا ر  هَ والَ أ   هِ يْ لَ عَ  رَّ ا مَ مَ لَّ ا ك  هَ فِ الَ ظْ أَ بِ  ه  ؤ  طَ تَ ا وَ هَ ونِ ر  ق  بِ  ه  ح  طَ نْ تَـ  اء  بَ ضْ عَ  الَ وَ  اء  حَ لْ جَ  الَ وَ 
 ةِ نَّ جَ ى الْ لَ ا إِ مَّ إِ  ه  يلَ بِ ى سَ رَ يَـ فَـ  ادِ بَ العِ  نَ يْ ى بَـ ضَ قْ ى يـ  تَّ حَ  ةٍ نَ سَ  فَ لْ أَ  ينَ سِ مْ خَ  ه  ار  دَ قْ مِ  انَ كَ   مٍ وْ ي يَـ فِ 
 .ملِ سْ مُ  واهُ رَ  ."ارِ ى النَّ لَ ا إِ مَّ إِ وَ 
 
 هِ يْ لَ عَ  تْ بَ جَ وَ  نْ ِمَّ  كاةِ ، وَمْنُع الزَّ المِ سْ الِ  مورِ أُ  مُ ظَ عْ أَ  يَ يت هِ الَّ  مورِ األُ  دُ حَ أَ  يَ هِ  ميانِ الِ  ةَ وَ خْ إِ  كاةُ الزَّ فَ 
 "كاةالزَّ  عَ ومانِ  ه  لَ وكِ با وم  الرِّ  لَ ءاكِ  الل   نَ عَ لَ "وسلم عليه  صلى اهللُ  اهللِ  سولِ رَ  ديثِ حلَِ  رِ بائِ الكَ  نَ مِ 
 نَّ أِلَ  ةً يَ بِ كَ   ةً يَ صِ عْ مَ  صى اهللَ عَ  هُ نَّ كِ لَ  رُ فُ كْ ا ال يَ جوبَ وُ  دُ قِ تَ عْ ي َ  وَ وهُ  هِ يْ لَ عَ  تْ بَ جَ وَ  نْ أَ  دَ عْ ها ب َ عَ ن َ مَ  نْ مَ فَ 
 بُ جِ يَ ف َ  كاةُ الزَّ  فيهِ  بُ ذي تَِ الَّ  مالِ ال  بِ عاىل على صاحِ وتَ  كَ بارَ تَ  قٌّ هللِ ٌض يف ال ماِل وحَ رْ ف َ  كاةَ الزَّ 
 اهللِ  ذابَ عَ  هِ يْ لَ عَ  قُّ حِ تَ سْ يَ  بيٍ عاىل كِ تَ  اهللِ  دَ نْ عِ  بٍ نْ يف ذَ  عَ قَ وَ  دْ قَ ف َ  لْ عَ فْ ي َ  لَْ  نْ إِ ها فَ جَ رِ يُْ  نْ أَ  هِ يْ لَ عَ 

ها يْ لَ عَ  دَ وقِ ها أُ نْ مِ  عنيَ بْ على سَ  ءٌ زْ جُ  يَ نيا هِ الدُّ  نارَ  نَّ ها أَ فِ صْ يف وَ  جاءَ  ، نارِ مَ نَّ هَ جَ  يف نارِ  ديدَ الشَّ 
 .ةٌ مَ لِ ظْ مُ  داءُ وْ سَ  يَ هِ فَ  تْ دَّ وَ ت اسْ حَ  عامٍ  فَ لْ أَ  ُثَّ  تْ ضَّ يَ ت اب ْ عاٍم حَ  فَ لْ أَ  ُثَّ  تْ رَّ  امحَْ ّت حَ  عامٍ  فَ لْ أَ 

 
 كاةَ ال َز ي فَ واشِ مَ  ال نَ مِ  كَ لِ ى ذَ وَ ا ما سِ مّ أَ  مِ نَ والغَ  رِ قَ والب َ  لِ بِ ي الِ واشِ مَ يف الْ  اهللِ  بادَ عِ  بُ تَِ  كاةُ والزَّ 

  يارِ تِ خْ وتًا يف حاِل االِ ُذ قُ خَ يت تُ تَّ الَّ  روعِ والزُّ  بيبِ والزَّ  رِ مْ يف التَّ  بُ ، وتَِ ةِ جارَ لتِّ لِ  تْ ذَ اّتُِّ  نِ إِ  الَّ فيها إِ 
  نْ إِ  ةِ ضَّ ويف الفِ  بِ هَ يف الذَّ  كاةُ الزَّ  بُ وتَِ  روعِ الزُّ  نَ مِ  كَ لِ ذَ  وِ وَنَْ  صِ مَّ واحلِ  ةِ رَ والذُّ  عيِ والشَّ  حِ مْ القَ كَ 

 هِ يْ لَ عَ  بُ جِ يَ ف َ  كاةُ الزَّ  فيهِ  بُ تَِ  رٍ دْ قَ  لُ وَّ أَ  وَ صابًا وهُ نِ  وكانَ  صِ خْ الشَّ  كِ عاٌم يف ِملْ  هِ يْ لَ رَّ عَ مَ  دْ قَ  كانَ 
 نَ مِ  غرامٍ  ةِ ائَ مِ تِّ سِ  وُ اىف وَنَْ الصّ  بِ هَ الذَّ  نَ غراًما مِ  اننيَ وثَ  ةٍ سَ خَْ  وُ َنَْ  صابِ النِّ  لُ وَّ وأَ  فيهِ  كاةِ الزَّ  راجُ خْ إِ 

  .رِ شُ العُ  بعُ فيها رُ  كاةِ الزَّ  دارُ قْ ومِ  ةِ يَ افِ الصّ  ةِ ضَّ الفِ 
 



ها ىف نِ يْ عَ بِ  ها عامٌ يْ لَ ضى عَ ومَ  ةِ ضَّ الفِ  نَ مِ  غرامٍ  ةِ ائَ مِ تَّ ها سِ تُ قيمَ  تْ غَ لَ ٌة ب َ يَّ قِ رَ وَ  ةٌ لَ مْ عُ  هُ دَ نْ عِ  كانَ   نْ وإِ 
 .هاتِ قيمَ  رِ شُ عُ  بعَ ا رُ كاتَ َز  كَ لِ ذَ كَ   جَ رَ خْ أَ  هِ كِ لْ مِ 
 

 ةِ ضاعَ البِ  ةَ ُم قيمَ يُ َقوِّ  عامٌ  هِ يْ لَ رَّ عَ مَ فَ  ةً ارَ ساٌن ِت نْ إِ  أَ دَ تَ ذا اب ْ إِ فَ  ةِ جارَ التِّ  والِ مْ يف أَ  كاةُ الزَّ  بُ تَِ  كَ لِ ذَ وكَ 
 هُ مالَ عْ تِ اسْ  ريدُ يُ  زالَ  ما كانَ   وَ وهُ  ةِ جارَ التِّ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  تاهُ ذي أَ الَّ  مالُ والْ  هي العامُ تَ نْ ما ي َ دَ نْ عِ  هُ دَ نْ يت عِ الَّ 

 .هانْ عَ  كاةً َز  رِ شُ العُ  بعَ رُ  جُ ِر يُْ  ُثَّ  هِ لِّ كُ   كَ لِ ذَ  ةُ ما قيمَ  رُ ظُ نْ فيها ي َ 
 

ْن ٍء مِ زْ ضاَن وجُ مَ ْن رَ مِ  ءٍ زْ جُ  راكِ دْ إِ بِ  بُ تَِ  ىَ وهِ  رِ طْ الفِ  كاةِ ىف َز  كَ لِ وذَ  نِ دَ يف البَ  بُ تَِ  كاةُ الزَّ  كَ لِ ذَ كَ 
َدْيِنِه  نْ ْت عَ ضلَ ذا فَ إِ  منيَ لِ سْ وا مُ ذا كانُ إِ  مْ هُ ت ُ قَ فَ ن َ  هِ يْ لَ عَ  نْ وعلى مَ  هِ يْ لَ عَ  مٍ لِ سْ مُ  لِّ اٍل على كُ وّ شَ 
 .هنْ عَ  ةَ رَ خِّ أَ تَ مُ َتُه الْ لَ ي ْ َم العيِد ولَ وْ تُ ُهْم ي َ قَ فَ ِه ن َ يْ لَ وِت َمْن عَ وتِِه وقُ َكِنِه وقُ سْ تِِه ومَ وَ سْ وكِ 
 
  نْ مِ  بٌ نْ ذَ  هِ يْ لَ عَ ف َ  رٍ ذْ عُ  ْيِ غَ  نْ مِ  فيهِ  بُ ذي تِ ها الَّ تِ قْ وَ  نْ ها عَ رَ خَّ أَ  نْ مَ  كاةُ فيها الزَّ  بُ تِ  ياءُ شْ األَ  هِ ذِ هَ ف َ 
 هِ سبِ ِبَ  مالٍ  لُّ ا كُ ّنَّ ضاَن إِ مَ رَ  كاةِ زَّ ال عِ فْ دَ لِ  جوبِ الوُ  تُ قْ وَ  كونَ يَ  نْ ا أَ طً رْ شَ  سَ يْ ، ولَ وبِ نالذُّ  رِ بائِ كَ 
 هُ كاتُ َز  بُ تِ  بيبُ والزَّ  رُ مْ نا والتَّ رْ كَ ما ذَ كَ   صابَ النِّ  هِ لوغِ بُ  نْ مِ  عامٍ  دَ عْ ب َ  هِ كاتِ َز  راجُ خْ إِ  بُ تِ  بُ هَ الذَّ فَ 
يف  قِ لْ الَ  يوبِ جُ  نْ ذوا مِ خُ أْ يَ لِ  اسِ النّ  ضُ عْ ب َ  هُ شاعَ ا ما أَ مّ أَ  عامٍ  ىُّ ضِ مُ  طُ رَ ت َ شْ وال يُ  الحِ الصَّ  وِّ دُ بُ بِ 

 سانُ نْ الِ  هُ رُ جِ ؤَ ذي ي ُ الَّ  لوكِ مْ مَ الْ  ناءِ يف البِ  بُ تِ  كاةَ الزَّ  نَّ أَ  نْ مِ  هُ ذُ خْ أَ  مْ لَُ  لُّ ما ال يَِ  ضانَ مَ رَ  رِ هْ شَ 
 وَ هُ ارًا ف َ ِإجي هُ رُ جِ ؤْ ذي ي ُ الَّ  عِ دَ وْ ت َ سْ مُ الْ  وِ أَ  لِّ حَ مَ الْ  وِ ها أَ رُ جِ ؤَ يت ي ُ الَّ  ةِ ارَ يّ السَّ  وِ أَ  فيهِ  ةَ رَ تاجَ مُ الْ  ريدُ ال يُ  وَ وهُ 
 ر  وبِ  ْيٍ خَ  رُ هْ شَ  مضانَ رَ  رُ هْ شَ  هِ كِ مالِ لِ  قالُ يُ  هِ بِ صاحِ لِ  قالُ ا يُ ّنَّ وتعاىل إِ  كَ بارَ تَ  اهللِ  عِ ْر لى شَ عَ  اءٌ تِ افْ 
 نْ مَ  ضُ عْ ب َ  هِ  بِ يِت فْ ا ي ُ بِ  ةَ رَ ب ْ وال عِ  فيهِ  كاةُ الزَّ  كَ يْ لَ عَ  بُ جيَِ  هُ لَ  قالُ عاىل وال يُ تَ  هللِ  فاقِ نْ الِ بِ  عْ وَّ طَ تَ ف َ 

ََُّ ّنَّ إِ  مْ هُ دَ نْ عِ  هَ قْ وال فِ  واتِ كَ الزَّ  عِ َّتَصََّص ىف جَْ   نَّ أَ  مونَ عُ زْ ي َ  ذْ إِ  اسِ النّ  نَ مِ  والِ مْ األَ  البُ جْ تِ اسْ  مُ هُ ا 
 سانُ نْ الِ  هُ كُ لِ ذي ميَْ الَّ  لَّ حَ مَ الْ  نَّ أَ  وْ أَ  كاةٌ فيها َز  عِ نَ صْ مَ الْ  ءاالتِ  نَّ أَ  مونَ عُ زْ ي َ  وْ أَ  كاةٌ َز  والِ مْ األَ  هِ ذِ يف هَ 

ا ال ِمَّ  لوكِ مْ مَ الْ  ناءِ ال ىف البِ  ةِ جارَ لتِّ لِ  يَ يت هِ الَّ  ةِ ضاعَ يف البِ  كاةُ ا الزَّ ّنَّ إِ  حيحٍ صَ  رُ ي ْ غَ  هُ لُّ ذا كُ هَ ف َ  كاةٌ َز  فيهِ 
 هُ بْ وجِ يُ  ما لَْ  بَ جَ وْ أَ  دْ قَ ف َ  ةِ بَ الواجِ  كاةِ الزَّ  ةِ يَّ نِ بِ  هُ نْ عَ  مالَ الْ  جَ رَ خْ أَ  نْ ومَ  فيهِ  كاةَ ال َز  هُ نَّ إِ فَ  ةُ جارَ التِّ  هِ بِ  يُرادُ 



 بيلِ يف سَ  فاقِ نْ الِ بِ  عَ وَّ طَ تَ ي َ  نْ أَ  حيحُ ا الصَّ ّنَّ إِ  هِ عِ ضِ وْ مَ  ْيِ يف غَ  مالَ الْ  جَ رَ خْ وأَ  ةٍ دَ فاسِ  ةٍ بادَ عِ تى بِ وأَ  اهللُ 
 .ةِ بَ الواجِ  كاةِ ىن الزَّ عْ عاىل ال على مَ تَ  اهللِ 

 
 كاةَ الزَّ  نَّ ها أِلَ يِْ ها ىف غَ عُ ضْ وَ  وزُ ال جيَُ  ةٌ صوصَ مَْ  فُ صارِ ا مَ لَ  ةَ بَ الواجِ  كاةَ الزَّ  نَّ أَ  ميانِ الِ  ةَ وَ خْ وا إِ مُ لَ عْ ٱوَ 

 اءِ رَ قَ ف  لْ لِ  ات  قَ دَ ا الصَّ مَ نَّ إِ ﴿ ريُ الكَ  ءانُ رْ القُ  مُ هُ رَ كَ ذَ  ذينَ الَّ  ةِ يَ مانِ الثَّ  نافِ صْ األَ  ْيِ غَ لِ  عَ فَ دْ تُ  نْ أَ  وزُ ال جيَ 
 بنِ ٱوَ  اللِ  يلِ بِ ى سَ فِ وَ  ينَ مِ ارِ والغَ  ابِ قَ ى الرِّ فِ وَ  مْ ه  وبـ  ل  قـ   ةِ فَ لَّ ؤَ م  الْ ا وَ هَ يْـ لَ عَ  ينَ لِ امِ العَ وَ  ينَ اكِ سَ مَ الْ وَ 

 .2﴾ (١٦) يم  كِ حَ  يم  لِ عَ  الل  وَ  اللِ  نَ مِّ  ةا يضَ رِ فَ  يلِ بِ السَّ 
 
 ال ّت حَ  هِ كاتِ َز  مالِ  زيعِ وْ لى ت َ عَ  مَ دِ قْ ي ُ  نْ أَ  لَ بْ ق َ  نافَ صْ األَ  هِ ذِ هَ  مَ لَّ عَ ت َ ي َ  نْ أَ  كاةُ الزَّ  هِ يْ لَ عَ  تْ بَ جَ وَ  نْ ى مَ لَ عَ ف َ 
 نَّ ىل أَ إِ  مْ كُ هُ ب ِّ ن َ أُ  نْ كِ لَ  هِ تِ مَّ ىف ذِ  تْ ما زالَ  ىَ وهِ  ةِ يامَ القِ  مَ وْ يت ي َ أْ يَ  ُثَّ  هِ يْ لَ ها إِ عُ ف ْ دَ  وزُ ال جيَُ  نْ مَ ها لِ عَ ف َ دْ يَ 
 هُ ما بَ ي َّنَ كَ   عُ وِّ طَ تَ مُ الْ  دُ جاهِ مُ الْ  ناهُ عْ ا مَ ّنَّ إِ  ْيٍ خَ  لِ مَ عَ  لُّ كُ   ناهُ عْ مَ  سَ يْ لَ  اهللِ  يلِ بِ تعاىل وىف سَ  اهللِ  لَ وْ ق َ 
 كاةَ َز  عَ فَ دَ  نْ مَ ا فَ َِ يِْ وغَ  دَ ىب داوُ أَ  نِ نَ وسُ  كٍ مالِ  مامِ الِ  ديثِ ىف حَ  مَ لَّ وسَ  هِ يْ لَ عَ  صلى اهللُ  اهللِ  سولُ رَ 

  ةِ باعَ طِ أو لِ  ينِ الدِّ  ليمِ عْ ت َ لِ  تْ كانَ   وْ ولَ  ةٍ سَ رَ دْ أو مَ  رٍ سْ أو جِ  دٍ جِ سْ مَ  ناءِ بِ  وْ أَ  ةٍ رَ ب َ قْ مَ  ورِ سُ  ناءِ بِ لِ  هِ مالِ 
ىف ما  اهللِ  بادَ عِ  وا اهللَ قُ ت َّ ٱفَ  هُ نْ عَ  ىءزِ تُْ  ها ولَْ عِ ضِ وْ مَ  ْيِ ىف غَ  كاةَ الزَّ  عَ ضَ وَ  دْ قَ ف َ  كَ لِ ذَ  وِ أو َنَْ  تابٍ كِ 
 .ظيمِ العَ  مِ وْ الي َ  كَ لِ ذَ وا لِ دُّ عِ تَ سْ ٱفَ  ولونَ ئُ سْ مَ  ةِ يامَ القِ  مَ وْ ي َ  مْ كُ نَّ وا أَ مُ لَ عْ ٱوَ  مْ كُ كَ لَّ مَ 
  
 

 .مكُ يل ولَ  اهللَ  رُ فِ غْ ت َ سْ ذا وأَ هَ                                                                       
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 الخطبة الثانية
 

هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتعيُنُه َوَنْستَ ْهِديِه َوَنْشُكرُُه، َونَعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشروِر أَنْ ُفِسنا َوَسيِّئاِت أَْعمالِنا،  ِإنَّ احَلْمدَ 
َمن يَ ْهِد اهلُل َفال ُمِضلَّ َلُه َوَمن ُيْضِلْل َفال هاِدَي َلُه، َوالصَّالُة َوالسَّالُم على َسيِِّدنا ُممٍد الصاِدِق 

َوَرِضَي اهلُل َعْن أُمَّهاِت اْلُمْؤِمننَي َوءاِل البَ ْيِت . ُمْرَسلني اأَلمنِي وعلى ِإْخوانِِه النَِّبيِّنَي وال الَوْعدِ 
ُمْهَتديَن َأيب َحنيَفَة  الطَّاِهريَن َوَعِن الَُلفاِء الرَّاِشديَن َأيب َبْكٍر وُعَمَر َوُعْثماَن َوَعِلي  َوَعِن األَِئمَِّة ال

اِء والصَّاحِلنَي أَّما بَ ْعُد ِعباَد اهلِل فَِإِّّن أُوِصيُكْم ونَ ْفسي بِتَ ْقوى الشاِفِعيِّ وَأمْحََد َوَعِن اأَلْولِيَ وماِلٍك و 
  .وهقُ ت َّ ٱفَ اهلِل الَعِليِّ الَعظيِم 

 
ِإنَّ اللَ ِه الكرِي َفقاَل ﴿َوٱْعَلُموا َأنَّ اهلَل أََمرَُكْم بَِأْمٍر َعظيٍم، أََمرَُكْم بِالصَّالِة َوالسَّالِم َعلى نِِبيِّ 

اَللَُّهمَّ . 3﴾(٥١)َمالَِئَكَته  ي َصل وَن على النَِّبيِّ يَا أَيـ َها الَِّذيَن َءاَمن وا َصل وا َعَلْيِه َوَسلِّم وا َتْسِليماا وَ 
على ءاِل سيِدنا َصلِّ على َسيِِّدنا ُممٍد وعلى ءاِل َسيِِّدنا ُممٍد َكَما َصلَّْيَت على سيِدنا إبراهيَم و 

إبراهيَم وبارِْك على سيِدنا ُممٍد وعلى ءاِل سيِدنا ُممٍد َكَما بارَْكَت على سيِدنا ِإبراهيَم وعلى 
يَا أَي ها النَّاس  ٱتَـّق وا رَبَّك ْم ِإنَّ زَْلَزَلَة السَّاَعِة ءاِل سيِدنا إبراهيَم ِإنََّك محَِيٌد جمَِيٌد، يَقوُل اهللُ تعاىل ﴿

يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهل  ك ل  م ْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضع  ك ل  َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها  (٦)ِظيم  َشْىء  عَ 
اَللَُّهمَّ ِإنَّا َدَعْوناَك . 4﴾(٢)َوتـََرى النَّاَس س َكاَرى َوَما ه ْم ِبس َكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب الِل َشِديد  

َفٱْغِفِر اللَُّهمَّ لَنا ُذنوبَ َنا َوِإْسرافَنا يف أَْمرِنا اللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْؤِمننَي َواْلُمْؤِمناِت  َفٱْسَتِجْب لََنا ُدعاَءنَا
ُهْم َواأَلْمواِت َربَّنا ءاتِنا يف الدُّنْيا َحَسَنًة َويف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعذاَب النَّاِر اللَّهُ  مَّ اأَلْحياِء ِمن ْ

َََّنا اْجَعْلَنا ُهدا ًة ُمْهَتديَن َغي َْر ضالِّنَي َوال ُمِضلِّنَي اللَُّهمَّ اْستُ ْر َعْوراتِنا َوَءاِمْن َرْوعاتِنا َوٱْكِفنا ما َأ
نَّ اهللَ ِعباَد اهلِل إِ . ْجِز الشَّْيَخ َعْبَد اهلِل الََررِيَّ َرمَحاُت اهلِل َعَلْيِه َعنَّا َخي ْرًارَّ ما نَ َتَخوَُّف اللَُّهمَّ اَوِقَنا شَ 

ُمْنَكِر َوالبَ ْغِي، يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم  يَْأُمُر بِالَعْدِل َواِلْحساِن َوإِيَتاِء ذي الُقْرىَب َويَ ْنهى َعِن الَفْحشاِء َوال
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