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مهمات يف الصدقات
إن الحؿد هلل ،كحؿده وكستعقـه وكستغػره ،وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا
ومن سقئات أطؿالـا ،من يفده اهلل فال مضل له ،ومن يضؾل فال هادي له،
وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسوله.
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)[آل
طؿران.]201:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)[الـساء.]2:
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼)[األحزاب.]52-50:
أما بعدُّ ...
فال يخػى طؾقؽم أيفا الؿسؾؿون والؿسؾؿات فضل الصدقة واإلكػاق يف
سبقل اهلل رب العالؿقن ،ذلك أن الصدقة من ِّ
أجل العبادات ،ومن أرفع
َّ
كثقرا ،وب َّقن األجر
الطاطات ،ولذلك أمر اهلل  هبا يف الؼرآن،
وحث طؾقفا ً

متؼرر طـد جؿقع أهل اإلسالم.
أمر
ٌ
الؿرتتب طؾى ذلك ،وهذا ٌ

إال أكـي أردت أن ُأب ِّقن وأن أكشف طن بعض أكواع الصدقات ،ذلك أن
بعض الـاس يظن أن الصدقة هو أن يؼوم بدفع الؿال إلى الػؼقر فؼط ،ال شك
وال ريب بلن هذا أحد أكواع الصدقات ،ولذلك غابت جؿؾ ٌة من الؿػاهقم طـد
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ٍ
كثقر من الـاس فقؿا يتعؾق بؼضقة الصدقة واإلكػاق يف سبقل اهلل رب العالؿقن.
فمن الصدقات أيها المًمنون :إصعام الطعام ،فنصعام الطعام من
الصدقات العظقؿات التي َّكوه اهلل  طؾقفا يف الؼرآن ،وب َّقـفا رسولفا
 ،قال ( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) [اإلنسان.]9-8 :

وقد ُسئل الـبي  طن أي اإلسالم خقر؟ قالَ « :أ ْن ُت ْط ِع ُم
الس َال َمَ ،و َأ ْن ُت َص ِّؾي بِا َّلؾ ْق ِل َوالـ ِ
َّاس كِ َقا ٌم( »)2فنصعام الطعام
ال َّط َعا َمَ ،و َأ ْن َت ْؼ َر ُأ َّ
يتؼرب هبا العبد إلى رب األرض
أيفا الؿممـون من جؿؾة الصدقات التي َّ
والسؿوات.

أيضا :إقراض الؼرض الحسن فنهنا صدق ٌة طظقؿ ٌة
ومن الصدقات العظومة ً
صح طن الـبي  أكه قال« :ك ُُّل َق ْر ٍ
ض
من الصدقات ،فؼد َّ
َصدَ َق ٍة(.»)1
َت َل ُه َصدَ َق ًة(،»)3
وقال َ « :م ْن َأ ْق َر َض ُم ْس ِل ًما َم َّر َت ْو ِن كَاى ْ
وقد كان بعض الصحابة يؼولون" :إكـي ألتؿـى ألن ُأقرض الرجل الؿرتقن
( )2أخرج البخاري ( ،)21ومسؾم (َ )37ط ْن َط ْب ِد اهللِ ْب ِن َط ْؿ ٍرو ¶َ ،أ َّن َر ُج ًال َس َل َل
ِ
ِ
السالَ َم َط َؾى
الـَّبِ َّي َ :أي اإل ْسالَ ِم َخ ْق ٌر؟ َق َالُ « :ت ْطع ُم ال َّط َعا َمَ ،و َت ْؼ َر ُأ َّ
ف».
َم ْن َط َر ْف َت َو َم ْن َل ْم َت ْع ِر ْ
( )1أخرجه الطرباين يف «الصغقر» ( ،)201ويف «األوسط» ( ،)3276والبقفؼي يف
«الشعب» ( )3163من حديث أبي سعقد ◙.
( )3أخرجه ابن حبان ( ،)3020وأبو يعؾى ( ،)3030والبزار ( )2405من حديث أبي
سعقد ◙.
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خقر لي من أن أتصدَّ ق هبذا الؿال".
ٌ
وهذا يدلـا أيفا الؿممـون طؾى أن إقراض الؿحتاجقن والؿعسرين
تتؼرب هبا إلى رب العالؿقن ،ومع ذلك يعود الؿال إلقك
صدق ٌة من الصدقات َّ
ُحصل األجرين ،والػضقؾتقن ،والؿـػعتقن.
بنذن اهلل رب العالؿقن ،فت ِّ

ومن الصدقات :إكظار الؿعسرين ،بل وإبراؤهم من الدين ،فاهلل  يؼول:

(ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯷ)
[البقرة ]082:فالؿعسر الذي ال يجد سدا ًدا يـبغي لك بل يجب طؾقك أن
خقر لك
تـظره ،واإلكظار أن تمخر وقت سداده ،ولو أبرأته من هذا الدين ففو ٌ
طـد ربك  ،ويؽون لك صدق ًة من الصدقات.
تصحرت صدورهم،
فؾقتـ َّبه إلى هذه الؼضقة بعض الؿاديقن الذين
َّ
وقست قؾوهبمُ ،يعامؾون إخواهنم من الؿعسرين معامؾ ًة قاسقة ،فال يجدون
رحؿ ًة تجاهفم إال هذا التفديد والوطقد ،أال فؾقتؼوا اهلل رب العالؿقن،

ولقتصدَّ قوا طؾى إخواهنم الؿعسرين باإلبراء والؿسامحة ،فنن لم يؽن طؾى
ِّ
أقل تؼدير بالتلخقر واإلكظار.
ومن أىواع الصدقات أيها المًمنون :الصدقة طؾى الؿوتى ،فنهنا صدق ٌة
من الصدقات فال يغقب َّن طـؽم أيفا الؿممـون موتاكم وذلك بالصدقات ،فؼد
جاء ٌ
رجل إلى الـبي  فؼال :يا رسول اهلل ،إين أمي افتؾت
كػسفا ولو تؽؾؿت لتصدَّ قت ،أو كؿا قال ،فؼال الـبي :
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«تَصدَّ ْق طنْها بِا ْلم ِ
اء( »)2أو كؿا ورد طـه  8فنن الصدقة طؾى
َ َ
َ
َ
موتاكم مؿن ذهبوا إلى الدار اآلخرة ،فنن الصدقة طؾقفم ال شك بلهنا صدق ٌة
طؾى أكػسؽم أيفا الؿممـون.
أيضا :ما تـػؼه الؿرأة من مال وبقت زوجفا ،فؾؼد ب َّقن
ومن الصدقات ً
الـبي  أن الؿرأة التي تـػق من مال زوجفا من غقر مػسدة ،من
ٍ
إفساد لفا فؾفا أجر الصدقة ،ولؾزوج أجر ما اكتسب ،بل إن األمر يتعدَّ ى
غقر
إلى الخازن( 8)1يعـي الذي يخزن الؿال يف البقت.
ٌ
صويل حول هذه الؿسللة ،خالصته :أن الؿرأة إذا
ولذلك لؾعؾؿاء كالم

ِ
أذن لفا زوجفا باإلكػاق من البقت فؾفا ذلك ،واألجر لفا وله ،وكذلك يجوز
لفا أن تـػق بالقسقر من الؿال مؿا ُيتسامح به.
واألمر اآلخر :أهنا إذا أرادت أن تتصدَّ ق بالؽثقر فال بد طؾقفا من استئذان
زوجفا ،وهبذا تجتؿع األدلة الواردة يف هذه الؿسللة 8فلطقـوا زوجاتؽم أيفا
الؿممـون طؾى اإلكػاق من أموالؽم ومن بقوتاتؽم ،ولقس بالضرورة أن تؽون
الـػؼة كؼو ًدا ،بل لو أكػؼت من صعام مطبخفا وبقتفا مؿا يزيد أو مؿا هو من
صعامك فنكه صدق ٌة من الصدقات.
( )2أخرج البخاري ( ،)2366ومسؾم (َ )2002ط ْن َطائِ َش َة ▲َ :أ َّن َر ُج ًال َق َال
لِؾـَّبِ ِّي  :إِ َّن ُأ ِّمي ا ْفتُؾِت َْت َك ْػ ُس َفاَ ،و َأ ُضـ َفا َل ْو َت َؽ َّؾ َؿ ْت َت َصدَّ َق ْتَ ،ف َف ْل
َل َفا َأ ْج ٌر إِ ْن َت َصدَّ ْق ُت َطـ َْفا؟ َق َالَ « :ك َع ْم».
( )1أخرج البخاري ( ،)2213ومسؾم (َ )2012ط ْن َطائِ َشةََ ▲ ،قا َل ْتَ :ق َال َر ُس ُ
ول
ِ
ِ
الؿ ْر َأ ُة مِ ْن َص َعا ِم َب ْقتِ َفا َغقْ َر ُم ْػ ِسدَ ٍة ،ك َ
َان َل َفا َأ ْج ُر َها
اهلل « إِ َذا َأ ْك َػ َؼت َ
ِ
بَ ،ول ِ ْؾ َخ ِ
از ِن مِ ْث ُل َذل ِ َكَ ،
ص َب ْع ُض ُف ْم َأ ْج َر
ال َيـْ ُؼ ُ
بِ َؿا َأ ْك َػ َؼ ْتَ ،ول َز ْو ِج َفا َأ ْج ُر ُه بِ َؿا ك ََس َ
َب ْع ٍ
ض َش ْق ًئا».
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كثقرا من
أمر آخر :يـبغي لإلكسان أال تؽون صدقته موسؿقة ،ذلك أن ً
ٌ
ِ
الؿسؾؿقن ال ِ
يعرف الصدقة إال يف رمضان ،وهذا مؿا لم يلت طن الـبي
 من حقث العؿوم ،بل إن الـبي َّ 
حث طؾى
صح طـه  أكه
الصدقة يف كل وقت ،بل يف كل يوم ،فؼد َّ
ط من ِْف ًقا ،و َأط ِ
ِ
ِ
َان ين ِْز ِ
ِ
ط
َّلنَ ،ي ُق َ
َ ْ
وَّل ِن :ال َّل ُه َّم َأ ْط ُ
قالَ « :ما م ْن َص َباحٍ إِ ََّّل َو َم َلك َ
ُم ْم ِسكًا َت َل ًفا( »)2وذلك كل يوم ،والؿعـى أكه يـبغي لك أن تؽون الصدقة لك
طادة ،وكػسك إلى التصدق مـؼادة ،وأن يؽون ذلك كل يو ٍم أو طؾى حسب
الطاقة واالستطاطة.
ىعم طباد اهلل :ولذلك كان الـبي  كان إذا أصبح قالَ « :م ْن
ت ََصدَّ َق ِمنْك ُْم ال َو ْو َم بِ َصدَ َق ٍة؟( »)1فتصدَّ قوا يا طباد اهلل ،فػي الصدقة فوائد كثقرة،
وبركات متتابعة تشعرون هبا يف حقاتؽم قبل مؿاتؽم.
وطوائد أثقرة،
ٌ

أمر آخر :يعتؼد بعض الـاس أن الصدقة لألغـقاء فؼط ،أن الصدقة من
ٌ

كثقرا من الـاس إلى اإلحجام طن الصدقة،
جر ً
األغـقاء فؼط ،وهذا اطتؼا ٌد َّ

فالصدقة ُيخرجفا الػؼقر كؿا ُيخرجفا الغـي ،ولذلك قال الـبي
« :سب َق ِدرهم ِما َئ َة ِ
ألف ِد ْر َهم» حدَّ ث الـبي 
َ َ ْ َ ٌ
ول اهللِ
ٍ
ِ
ِ
در َه ٍم» فؼال الصحابةَ :يا َر ُس َ
بذلك ،فؼالَ « :س َب َق د ْر َه ٌم ما َئ َة َأ ْلف ْ
ف َذل ِ َك؟ كقف يسبق درهم مئة ألف درهم؟ َف َؼ َال « :إِ َّن
َو َك ْق َ

( )2أخرجه البخاري ( ،)2221ومسؾم ( )2020من حديث أبي هريرة ◙.
( )1أخرجه البزار ( ،)1145وابن أبي طاصم يف السـة ( )2123طن طبد الرحؿن بن أبي
بؽر.
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لِ َر ُج ٍل ِد ْر َه َم ِ
اآلخ َر( »)2يعـي ال يؿؾك إال درهؿقن،
ان َفت ََصدَّ َق ِب ِد ْر َه ٍم َو َأ ْب َقى َ
فحقـؿا تصدَّ ق بدرهم يؽون قد أكػق كصف ماله.

وأما الذي أكػق مئة ألف إكؿا رجل غـي أتى إلى ُطرض ماله فوجد مئة
ِ
ٍ
أموال مؿا رزقه اهلل ،
ألف فلكػؼفا 8يعـي ال تساوي شيء أمام ما طـده من
ولذلك طؾى الػؼراء إذا أغـاهم اهلل  أن يتصدَّ قوا وأن ُيـػؼوا ولو بالشيء
ِ
ِ
ِ
الم ْع ُروف
الؼؾقل ،فالـبي  يؼولََّ « :ل َيحق َر َّن َأ َحدك ُْم م َن َ

َش ْوئًا(.»)1

أيضا بسؿاحة كػسه إن لم يجد ما
أمر آخر :يـبغي لإلكسان أن يتصدَّ ق ً
ٌ
ِ
ِ
ُيـػق من جقبه ،ولذلك الـبي  يؼولََّ « :ل َيحق َر َّن َأ َحدك ُْم
ٍ
ِ
أخ َ
أن َي َ
بوجه َص ِل ٍق( »)3فنذا جاءك الػؼقر فال ترده،
اك
لق َ
الم ْع ُروف َش ْوئًا َو َلو ْ
م َن َ
ٍ
بؽؾؿة صقبة( 8ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
فنن لم تجد شق ًئا ولو

ﮟ) [الضحى ]02-9:قال أهل العؾم يف أحد وجفي تػسقر هذه اآلية:
السائل هو الػؼقر الذي يسلل.
وقد قالت امرأ ٌة لؾـبي  :يا رسول اهلل ،يلتقـي الػؼقر ولقس
بقدي شيء ،ال أمؾك شيء ،قالَ « :و َل ْو ضِ ْل ًفا ُم ْح َر ًقا( 8»)2يعـي ال تردي السائل

الؿحرق وهو
تاففا ،والظؾف معروف ،ضؾف الشاة
فلططقه ولو كان شق ًئا ً
َّ

( )2أخرجه الـسائي يف «الؽربى» ( ،)1326وأحؿد يف «مسـده» ( ،)6717وابن خزيؿة
( )1223من حديث أبي هريرة ،وحسـه األلباين يف «تخريج مشؽؾة الػؼر» (.)227
( )1اكظر الذي بعده.
( )3أخرجه مسؾم ( )1414من حديث أبي ذر ◙.
( )2أخرجه أبو داود ( ،)2445والرتمذي ( ،)443والـسائي ( ،)1335من حديث أم
بجقد ▲ ،وصححه األلباين يف «صحقح الجامع الصغقر وزيادته» (.)3673
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رديء ،بؿعـى أكك ال ترديـه إال بشيء ،وهذا مؿا يدلـا أيفا الؿممـون
والؿممـات طؾى فضل الصدقة ،وطؾى مجاالهتا الؿتـوطة والؿتـوطة.
وفؼـا اهلل وإياكم التباع الؽتاب والسـَّة ،وهداكا وإياكم إلى ما فقه رضواكه
والجـة ،أقول ما تسؿعون وأستغػر اهلل لي ولؽم.
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اخلطبة الثانية
ا لحؿد هلل طؾى إحساكه ،والشؽر له طؾى توفقؼه وامتـاكه ،وأشفد أن ال إله
إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسوله ،ص َّؾى اهلل طؾقه
تسؾقؿا مزيدً ا.
وطؾى آله وأصحابه وإخواكه ،وس َّؾم
ً
أما بعد...
فاتقوا اهلل يا طباد اهلل ،واحذروا جمل ًة من األمور التي تُبطل الصدقات ،أو

ت ِ
ُذهب بعض أجلها:

من ذلك أيها المًمنون :ما يتعؾق بنتباع الصدقة الؿ َّن واألذى ،فاهلل 

يؼول( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﰊ)
[البقرة ]062:ففذه اآلية جؿعت بقن مبطؾقن طظقؿقن من مبطالت الصدقة:

أولها :الؿن واألذى ،أتدرون ما هو الؿن؟ أن ُتعدِّ د صدقتك طؾى هذا
الػؼقر أو الؿسؽقن ،وأن ُتذكِّره ما بقن الػقـة واألخرى ،ففذا -والعقاذ باهلل-
حرمه اهلل  ،يؼول الـبي  وقد طدَّ َث َال َث ًة َال ُي َؽ ِّؾ ُؿ ُف ُم
أ ًذى َّ
ِ
اهلل َي ْو َم ا ْل ِؼ َقا َم ِةَ ،و َال َيـْ ُظ ُر إِ َل ْق ِف ْمَ ،و َال ُي َزك ِ
قمَ ،قا َل:
ِّقف ْمَ ،و َل ُف ْم َط َذ ٌ
اب َأل ٌ
ُ
ِ ِ ()2
ِ
ِ
َّانَ ،وا ْل ُمنَ ِّف ُق س ْل َع َت ُه بِا ْل َح ِلف ا ْلكَاذب » 8فالؿن شديدٌ وقعه
«ا ْل ُم ْسبِ ُلَ ،وا ْل َمن ُ
طؾى الـػس ،ولذلك تؼول العرب" :حؿل الجبال وال مـن الرجال" ،فنن
الؿ َّن ٌ
مبطل لصدقتك 8ألن فقه األذى الؿحؼق.
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والثاين :الرياء ،وهو أن تبتغي بصدقك السؿعة وأن ترائي الـاس حتى
ِ
الؿـػق ،واهلل  يؼول:
ُيشقروا إلقك بالبـان ،ويؼولوا :هذا الؿتصدِّ ق وهذا
(ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) [البقرة.]072:
أال فؾتتؼوا اهلل يا طباد الل ،ولتـػؼوا كػؼ ًة تبتغون هبا وجه اهلل ،وقد جاء يف
حديث السبعة الذين ُيظؾفم اهلل يف ضؾه يوم ال َّ
ضل إال ضؾهَ « :ر ُج ٌل ت ََصدَّ َق
ٍ
ت َي ِمونُ ُه(.»)2
اها َحتَّى َّل َت ْع َل َم ِش َما ُل ُه َما َأ ْى َف َق ْ
بِ َصدَ َقة َف َي ْخ َف َ
األمر اآلخر :إكػاق الرديء من األموال ،ولذلك تجد بعض الـاس يؼصد
الرديء من الؿال ،والذي ال ققؿة له طـده ،أو يريد التخؾص مـه فقذهب به
إلى الػؼراء والؿساكقن ،واهلل  يؼول( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﯓ)
[البقرة ]067:والخبقث هـا معـاه الرديء.
واهلل تعالى يؼول( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭡ) [آل
عمران ،]90:ولذلك أصحاب الـبي  لؿا كزلت هذه اآلية ذهبوا
إلى أغؾى وأكػس أموالفم فتصدَّ قوا هبا يف سبقل اهلل رب العالؿقن.
أمر آخر :ما يتعؾق بؼضقة تلخقر الصدقة واإلكػاق والؿعروف ،فبعض
ٌ
َّ
ولعل ،وسقؽون ،وربؿا اخرتمته الؿـ َّقة فقـدم ،والت
الـاس أسقر سوف،
ساطة مـدم ،والذي يـبغي لك أيفا الؿممن الؿسارطة إلى اإلكػاق يف سبقل اهلل،
فنن ما تـػؼه القوم تجده غدً ا بنذن اهلل رب العالؿقن.
أمر آخر :مؿا يتعؾق بنيذاء بعض الػؼراء والؿساكقن ،وذلك بوطدهم
ٌ
( )2أخرجه البخاري ( ،)2213ومسؾم ( )2032من حديث أبي هريرة ◙.

01

بالعطاء ،أو باإلكػاق ،ثم تذهب األيام ،وتذهب األشفر ،والػؼقر يـتظر،
مدبر معرض ،وهذا ال شك بلكه بعقدٌ طن الؿروءات ،الؿروءات التي
والغـي ٌ
يـبغي لؾؿسؾم أن يتحؾى هبا ،ولذلك قالوا:
 من المروءة :تعجقل الصدقة ،وتعجقل اإلكػاق.
 ومن المروءة :إذا جاءك الػؼقر أن هت َُّش له وأن ت ُبش.
الػؼقر إذا جاءك إكؿا يريد كػعك ال ضرك ،فؼد كان بعض السؾف إذا رأى
يتؼرب هبا
فؼقرا طؾى بابه قال :مرح ًبا بؿن يغسل طـي ذكوبي و ُيعقطه من أمواله َّ
ً
إلى اهلل رب العالؿقن ،كاكوا ُيرحبون بالػؼراء والؿساكقن ،ويرون بلن لفم
فضال طؾقفم.
ً

وكحن يف زمان أصبح الػؼراء والؿساكقن مغؿورين يف هذا العالم ويف هذا
فؼقرا أو مسؽقـًا أو ُدلؾت طؾقه ،فؾتػرح
الـاس ،فؾتػرح يا طبد اهلل 8إذا وجدت ً

بذلك 8ألن هذه الصدقة تحؿل طـك هذه األثؼال من الذكوب والخطايا

ُرحب هبذا الؿسؾك ،ولتذهب إلى هذا الطريق فنكه لك ال طؾقك.
واآلثام ،فؾت ِّ
مؾحوضات حول أمور الصدقة ،فؿسللة الصدقة وفضائؾفا سبق
طباد اهلل:
ٌ
ٍ
خطب ماضقة ،إال أكـي أردت التـبقه طؾى بعض
الحديث طـفا يف
الؿؾحوضات ،وطؾى بعض األخطاء ،وطؾى بعض التصورات التي جاكبت
الصواب طـد ٍ
كثقر من الؿـػؼقن والؿـػؼات.
وفؼـا اهلل وإياكم لإلكػاق يف سبقؾه ،مخؾصقن له  ،ممدين هذه العبادة
طؾى مراده ،وطؾى ما أراده رسول اهلل  من بقان مراد اهلل .
هذا وصؾوا وس ِّؾؿوا طؾى الـبي الؿصطػى ،والرسول الؿجتبى إذ أمركم
اهلل  بالصالة والسالم طؾقه ،فؼد بدأ بـػسه ،وثـَّى بؿالئؽة قدسه ،ثم ث َّؾث
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بؽم معاشر الؿممـقن فؼال وهو أصدق الؼائؾقن( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ)[األحزاب.]34:
ٍ
الؾفم ِّ
محؿد وطؾى آل محؿد ،كؿا صؾقت طؾى آل إبراهقم إكك
صل طؾى

ٍ
محؿد وطؾى آل محؿد كؿا باركت طؾى آل إبراهقم
حؿقدٌ مجقد ،وبارك طؾى
إكك حؿقدٌ مجقد.

أطز اإلسالم والؿسؾؿقن ،الؾفم
أطز اإلسالم والؿسؾؿقن ،الؾفم َّ
الؾفم َّ
اكصر طبادك الؿوحدين ،الؾفم احؿي حوزة الدين ،الؾفم اجعل هذا البؾد آمـًا
صؿئـًا وسائر أوصان الؿسؾؿقن يا رب العالؿقن ،وو ِّفق الؾفم إمامـا وولي أمركا
لؿا ُتحب وترضىُ ،
وخ ْذ بـواصقه لؾرب والتؼوى ،وو ِّفق الؾفم ُح َّؽام اإلمارات
إلى كل ٍ
خقر يا رب العالؿقن.
الؾفم ح ِّبب إلقـا اإليؿان وز ِّيـه يف قؾوبـا ،وكره إلقـا الؽػر والػسوق

والعصقان ،واجعؾـا من طبادك الراشدين ،الؾفم اغػر لجؿقع الؿسؾؿقن
والؿسؾؿات ،الؿممـقن والؿممـات ،األحقاء مـفم واألموات ،وقوموا إلى
صالتؽم يرحؿـي ويرحؿؽم اهلل.

