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 ه 6341م ر  مَُ  7 َأَحاِديُث َوَمَساِئُل ِف يَ ْوِم َعاُشورَاء
،  ونِفقُ شْ مُ  ِتهِ يَ شْ خَ  نْ مِ  ةُ كَ الئِ مَ ، الْ  هُ رُ كُ شْ أَ وَ  هُ انَ حَ بْ سُ  هُ دُ حَْ ، أَ  ضِ رْ الَ وَ  واتِ مَ الس   يدُ الِ قَ مَ  هُ لَ  ال ِذي للِ  دُ مْ الَْ 
ا نَ ي   بِ نَ  ن  أَ  دُ هَ شْ أَ ، وَ  هُ لَ  يكَ رِ ال شَ  هُ دَ حْ وَ  اللُ  ال  إِ  هَ لَ ال إِ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ ، وَ  ونَ تُ انِ قَ  هُ لَ  ضِ رْ اْلَ وَ  واتِ مَ  الس  ِف  نْ مَ  ل  كُ َو 
 هِ آلِ  ىلَ عَ ، وَ  هِ يْ لَ عَ  كَ ارَ بَ وَ  ل مَ سَ وَ  ى اللُ ل  ، صَ  ااهَ قَ ت ْ أَ ا وَ هَ ر  ب َ أَ ا وَ اهَ كَ ْز أَ وَ  ةِ ي  رِ شَ بَ الْ  رُ ي ْ خَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  اللِ  دُ بْ عَ  ا  دَ م  مَُ 
 .ىاهَ نَ ت َ ال ي َ  ا  يَ ثِ كَ   ا  يمَ لِ سْ تَ  مَ ل  سَ ، وَ  ينِ الد   مِ وْ  ي َ َل إِ  ان  سَ حْ إِ بِ  مْ هُ عَ بِ تَ  نْ مَ وَ  يَ عِ ابِ الت  وَ  هِ ابِ حَ صْ أَ وَ 

 ، ارَ دَ قْ اْلَ  رُ د  قَ ي ُ وَ  ورَ مُ الُ  فُ ر  صَ يُ وَ  ارَ هَ الن   وَ  لَ يْ الل   بُ ل  قَ ي ُ  ل  جَ وَ  ز  عَ  هُ ن  وا أَ مُ لَ اعْ وَ  اللِ  ادَ بَ عِ  وا اللَ قُ ات   فَ :ََدَ عَ اَب َ مَ أَ 
 هُ لَ وَ  ، هِ لِ دْ عَ بِ  ارَ ف  كُ الْ  بَ اقِ عَ ي ُ وَ  هِ لِ ضْ فَ بِ  يَ نِ مِ ؤْ مُ ي الْ ازِ جَ يُ ف َ  ، ارِ ج  فُ الْ  نَ مِ  يَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  رُ هِ ظْ يُ لِ  اءَ ا شَ بَِ  هُ ادَ بَ ي عِ لِ تَ بْ ي َ وَ 
 . ةُ ذَ افِ الن   ةُ يئَ شِ مَ الْ وَ  ةُ غَ الِ بَ الْ  ةُ مَ كْ الِْ 

ي فِ فَ  ،م ر  مَُ  رِ هْ شَ  نْ مِ  رُ اشِ عَ الْ  وَ هُ وَ  ، اءَ ورَ اشُ عَ  مِ وْ ي َ  مِ وْ صَ  ةُ ي  وعِ رُ شْ مَ  ة  يَ ثِ كَ   يثَ ادِ حَ  أَ ِف  تَ بَ ث َ :ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
َها قَاَلتْ  ْيِ يحَ حِ الص   ، وََكاَن َرُسوُل الِل  اِهِلي ةِ : َكاَنْت قُ َرْيٌش َتُصوُم َعاُشورَاَء ِف الَْ  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللُ َعن ْ

فُِرَض َشْهُر َرَمَضاَن قَاَل  ، فَ َلم ا ، َصاَمُه َوأََمَر ِبِصَياِمهِ  ، فَ َلم ا َهاَجَر ِإَل اْلَمِديَنةِ  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل َم َيُصوُمهُ 
 َصاَمُه َوَمْن َشاَء تَ رََكُه( َمْن َشاءَ )
ُهَما َعنْ  ا  ضَ يْ ا أَ مَ يهِ فِ وَ  ، َوَأن   َأن  أَْهَل اْلَاِهِلي ِة َكانُوا َيُصوُموَن يَ ْوَم َعاُشورَاءَ  َعْبِد الِل ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللُ َعن ْ

، قَاَل  َضانُ ، فَ َلم ا افْ ُُتَِض َرمَ  قَ ْبَل َأْن يُ ْفتَ َرَض َرَمَضانُ  َرُسوَل الِل َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل َم َصاَمُه َواْلُمْسِلُمونَ 
 َصاَمُه َوَمْن َشاَء تَ رََكُه( ، َفَمْن َشاءَ  ِإن  َعاُشورَاَء يَ ْوٌم ِمْن أَي اِم اللِ ل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل َم )َرُسوُل الِل صَ 

ُهَما َأن  َرُسوَل الِل َصل ى اللُ  ا  ضَ يْ أَ  ْيِ يحَ حِ  الص  ِف وَ  َعَلْيِه َوَسل َم َقِدَم اْلَمِديَنَة  َعِن اْبِن َعب اس  َرِضَي اللُ َعن ْ
َما َهَذا اْليَ ْوُم ال ِذي ل َم )، فَ َقاَل ََلُْم َرُسوُل الِل َصل ى اللُ َعَلْيِه َوسَ  ، يَ ْوَم َعاُشورَاءَ  فَ َوَجَد اْليَ ُهوَد ِصَيام ا

، َفَصاَمُه ُموَسى  ، َوَغر َق ِفْرَعْوَن َوقَ ْوَمهُ  وَسى َوقَ ْوَمهُ ، َأْْنَى اللُ ِفيِه مُ  : َهَذا يَ ْوٌم َعِظيمٌ  فَ َقاُلوا (؟ َتُصوُمونَهُ 
َفَصاَمُه  (فَ َنْحُن َأَحق  َوأَْوَل ِبُوَسى ِمْنُكمْ َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل َم )، فَ َقاَل َرُسوُل الِل  ، فَ َنْحُن َنُصوُمهُ  ُشْكر ا

 . َوأََمَر ِبِصَياِمهِ  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ َرُسوُل الِل 
ُهَما أن َرُسوُل الِل َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل َم ِحَي َصاَم يَ ْوَم عَ  اُشورَاَء َوأََمَر وَعْن َعْبِد الِل ْبِن َعب اس  َرِضَي اللُ َعن ْ

اَرى فَ َقاَل َرُسوُل الِل َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل َم )فَِإَذا  ِبِصَياِمِه قَاُلوا : يَا َرُسوَل الِل ِإن ُه يَ ْوٌم تُ َعظ ُمُه اْليَ ُهوُد َوالن صَ 
تُ ُوِفَ  َرُسوُل الِل  َكاَن اْلَعاُم اْلُمْقِبُل ِإْن َشاَء اللُ ُصْمَنا اْليَ ْوَم الت اِسَع( قَاَل : فَ َلْم يَْأِت اْلَعاُم اْلُمْقِبُل ، َحّت  

 . مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ  ،َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل َم 
، َأن  َرُسوَل الِل َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل َم ُسِئَل َعْن َصْوِم يَ ْوِم َعاُشورَاَء ؟  َعْن َأِب قَ َتاَدَة اْلَْنَصارِي  َرِضَي اللُ َعْنهُ و 

 . مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ فَ َقاَل )يَُكف ُر الس َنَة اْلَماِضَيَة 
 : لَ ائِ سَ مَ  ةُ د  عِ  كَ لِ  ذَ ِف وَ  ،اء ورَ اشُ عَ  مِ وْ ي َ  مِ وْ صَ بِ  قُ ل  عَ ت َ ا ت َ هَ ل  كُ   ة  يحَ حِ صَ  يثَ ادِ حَ أَ  ةُ سَ خَْ  هِ ذِ : هَ  ونَ مُ لِ سْ مُ ا الْ هَ ي   أَ 
 نَ وْ عَ رْ فِ  نْ مِ  َوقَ ْوَمهُ  مُ اَل الس  وَ  ةُ اَل الص   هِ يْ لَ عَ  انَ رَ مْ عِ  نَ ى بْ وسَ مُ  هُ ولَ سَ رَ  يهِ فِ  ى اللُ َْن   مُ وْ ي َ ا الْ ذَ ( هَ وَل الُ  ةُ لَ أَ سْ مَ الْ )
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 هُ مَ وْ ق َ ى وَ وسَ مُ لِ  رَ حْ بَ الْ  اللُ  ق  شَ فَ  ، رِ حْ بَ الْ  فِ يْ ى سَ لَ عَ  مْ وهُ كُ َر دْ  أَ ّت  حَ  مْ وهُ دُ ارَ طَ وَ  ، ا  وءَ سُ  مْ وا بِِ ادُ رَ أَ  يَ حِ  هِ ودِ نُ جُ وَ 
 مْ يهِ بِ أَ  ةِ رَ كْ بَ  نْ عَ  مْ هُ كَ لَ هْ أَ وَ  مْ هِ يْ لَ عَ  قَ بَ طْ أَ فَ  رَ حْ بَ الْ  اللُ  رَ مَ أَ  مْ وهُ دُ ارِ طَ يُ لِ  رَ حْ بَ الْ  هُ مُ وْ ق َ وَ  نُ وْ عَ رْ فِ  لَ خَ ا دَ مَ ل  ف َ  مْ اهُ ْنَْ أَ وَ 
ا  مَ هْ مَ  لِ اطِ بَ الْ  دَ نْ جُ  نْ أَ وَ  ، هُ دَ حْ  وَ اَل عَ ت َ  اللُ  وَ هُ  ي  يقِ قِ الَْ  رَ اصِ الن   ن  ا أَ نَ لَ  ةٌ رَ ب ْ ا عِ ذَ  هَ ِف وَ  ، دٌ حَ أَ  مْ هُ ن ْ مِ  جُ نْ ي َ  لَْ وَ 
 كَ لِ ذَ  ونُ كُ ال يَ  نْ كِ لَ وَ  ،اللِ  دِ نْ عِ  نْ مِ  ونُ كُ ا تَ ّن َ إِ وَ  ةِ رَ ث ْ كَ الْ بِ  ونُ كُ ال تَ  ةَ بَ لَ غَ الْ  ن  ِلَ  ، كِ اَل  اَلَْ َل إِ  مْ هُ يُ صِ مَ فَ وا رُ ث ُ كَ 
ُكْم َويُ ثَب ْت أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا ِإْن تَ ْنُصُروا الل َه يَ ْنُصْر  يَا )اَل عَ ت َ  اللُ  الَ قَ  ، ا  ق  ا حَ نَ ينِ دِ بِ  يَ كِ س  مَ تَ مُ  ونَ كُ  نَ ّت  حَ 

 (َوَما الن ْصُر ِإال  ِمْن ِعْنِد الل ِه اْلَعزِيِز الَِْكيمِ ) هُ انَ حَ بْ سُ  الَ قَ ( وَ أَْقَداَمُكمْ 
 نْ ا مِ نَ ظَ فَ حْ يَ لِ  ل  جَ وَ  ز  عَ   اللِ َل ا إِ نَ وعِ جُ رُ  ةَ ورَ رُ ضَ  يَ عِ نَ  نْ أَ  امِ ي  اْلَ  هِ ذِ  هَ ِف  ا  وصَ صُ خُ  ونَ مُ لِ سْ مُ ا الْ هَ ي   ا أَ نَ جَ وَ حْ ا أَ مَ فَ 
 ا .نَ ي ْ لَ عَ  هُ تَ مَ عْ نِ  م  تِ يُ ا وَ نَ ائِ دَ عْ أَ 

ا هَ رِ كْ شُ وَ  مِ عَ الن   بِ  يٌ كِ ذْ ا تَ ذَ  هَ ِف وَ  ، للِ  ا  رَ كْ شُ  مَ وْ ي َ ا الْ ذَ هَ  امَ صَ  المُ الس  وَ  ةُ اَل الص   هِ يْ لَ ى عَ وسَ مُ  ن  أَ ( ةُ يَ انِ الث   ةُ لَ أَ سْ مَ )الْ 
 (َوِإْذ تََأذ َن َرب ُكْم لَِئْن َشَكْرُُتْ َلَزِيَدن ُكْم َولَِئْن َكَفْرُُتْ ِإن  َعَذاِب َلَشِديد) الَ قَ  دْ قَ  ل  جَ وَ  ز  عَ  اللُ وَ  ،
 ، ومَ دُ تَ ا لِ هَ رَ كُ شْ نَ  نْ أَ وَ  اللِ  ةِ مَ عْ نِ  رَ دْ قَ  فَ رِ عْ ن َ  نْ أَ  ا  وصَ صُ خُ  دِ اَل بِ الْ  هِ ذِ هَ  لَ هْ أَ وَ  ا  ومَ مُ عُ  يَ مِ لِ سْ مُ الْ  نُ ا نَْ نَ ي ْ لَ عَ ف َ 
اْعَمُلوا آَل  )اَل عَ ت َ  اللُ  الَ قَ  ، رُ كْ الش   ونُ كُ ا يَ ذَ كَ هَ ف َ  ، هِ تِ فَ الَ مَُ  نْ مِ  رِ ذَ الَْ وَ  هِ عِ رْ شَ  اعِ بَ ات   وَ  هِ ينِ دِ بِ  كِ س  مَ الت  بِ  كَ لِ ذَ وَ 

 (َداُووَد ُشْكر ا َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الش ُكورُ 
 ، مْ هُ عُ فَ ن ْ ال ي َ  كَ لِ ذَ  ن  كِ لَ وَ  ، هُ ونَ ومُ صُ وا يَ انُ كَ َو  يَ كِ ِر شْ مُ الْ ِعْنَد  ا  مَ ظ  عَ مُ  انَ كَ   مَ وْ ي َ ا الْ ذَ هَ  ن  ( إِ ةُ ثَ الِ الث   ةُ لَ أَ سْ مَ الْ )
 كِ رْ  الش  ِف  يطِ لِ خْ الت   عَ مَ  لِ مَ عَ الْ  دَ ر  مَُ  سَ يْ لَ وَ  ، صُ الِ الَْ  يدُ حِ وْ الت    وَ هُ  وبَ لُ طْ مَ الْ  ينَ الد   ن  ا أَ ذَ هَ  نْ مِ  يدُ فِ تَ سْ نَ وَ 
َها، َأن  قُ َرْيشا  َكاَنْت َتُصوُم َعاُشورَاَء ِف  َحِديثِ  ا ِف نَ عْ ا سَِ مَ كَ   هُ ن  أَ  كَ لِ ذَ وَ  ، عِ دَ بِ الْ وَ  َعاِئَشَة َرِضَي اللُ َعن ْ

 صُ اَل خْ إِ  وَ ا هُ نَ ين َ دِ  ن  أَ  مُ لَ عْ ا ن َ ذَ بَِ وَ  ، اللِ  ةِ ادَ بَ  عِ ِف  ونَ كُ ِر شْ وا يُ انُ كَ   مْ هُ ن   ِلَ  مْ هُ عُ فَ ن ْ ي َ  لَْ  كَ لِ ذَ  ن  كِ لَ اْلَاِهِلي ِة ، وَ 
 . َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  اللِ  ولِ سُ رَ  ةِ ن  سُ  قِ فْ ى وَ لَ عَ  للِ  لِ مَ عَ الْ 
 ةِ رَ جْ اَلِْ  لَ بْ ق َ  مَ وْ ي َ ا الْ ذَ هَ  ونَ ومُ صُ وا يَ انُ كَ   ونَ مُ لِ سْ مُ الْ وَ  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  اللِ  ولَ سُ رَ  ن  أَ ( ةُ عَ ابِ الر   ةُ لَ أَ سْ مَ الْ )
 خَ سِ نُ  ُث   ض  رْ ف َ وَ  وب  جُ وُ  رَ مْ أَ  هِ بِ  رَ مِ أُ  ةِ رَ جْ اَلِْ  دَ عْ ا ب َ م  أَ وَ  ، هِ بِ  ا  ورَ مُ أْ مَ  سَ يْ لَ  ةِ رَ جْ اَلِْ  لَ بْ ق َ  انَ كَ   هُ ن  كِ لَ وَ  ،ا هَ دَ عْ ب َ وَ 
 . ة  ب  حَ تَ سْ مُ  ة  لَ افِ نَ  هُ امُ يَ صِ  يَ قْ ب َ وَ  انَ ضَ مَ رَ  ضِ رْ ف َ  دَ عْ ب َ  هُ وبُ جُ وُ 
 هِ مِ وْ صَ  نْ عَ  لَ ئِ سُ  يَ حِ  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  ِب  الن   رَ ب َ خْ أَ  دْ قَ وَ  ، لٌ اضِ فَ  مِ وْ ي َ ا الْ ذَ هَ  امَ يَ صِ  ن  ( أَ ةُ سَ امِ الَْ  ةُ لَ أَ سْ مَ )الْ 
 ، ة  لَ امِ كَ   ة  نَ سَ  وبَ نُ ذُ  كَ نْ عَ  اللُ  رَ ف  كَ   هُ تَ مْ ا صُ ذَ إِ  دٌ احِ وَ  مٌ وْ ! ي َ  اللِ  انَ حَ بْ سُ فَ  ، ةِ يَ اضِ مَ الْ  ةِ نَ الس   وبَ نُ ذُ  رُ ف  كَ يُ  هُ ن  أَ 
 ! مِ وْ ي َ ا الْ ذَ هَ  امِ يَ  صِ ِف  طَ ر  فَ ي ُ  نْ أَ  ةَ رَ اآلخِ  ارَ الد  وَ  اللَ  يدُ رِ ي يُ الذِ  مِ لِ سْ مُ الْ بِ  نُ سُ يَْ  لْ هْ ف َ 
 : نِ يْ رَ مْ ِلَ  هُ لَ ب ْ ق َ  ا  مَ وْ ي َ  ومَ صُ نَ  نْ ا أَ نَ ي لَ غِ بَ نْ ي َ  هُ ن  ( أَ ةُ سَ ادِ الس   ةُ لَ أَ سْ مَ )الْ 
)فَِإَذا َكاَن اْلَعاُم اْلُمْقِبُل ِإْن َشاَء  الَ قَ  ثُ يْ حَ  ، اشَ عَ وَ  نَ ك  تََ  وْ لَ  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  ِب  الن   لُ عْ فِ  هُ ن  ( أَ لُ و  )اْلَ 

ُهَما : فَ َلْم يَْأِت اْلَعاُم ا ْلُمْقِبُل ، َحّت  تُ ُوِفَ  َرُسوُل الِل اللُ ُصْمَنا اْليَ ْوَم الت اِسَع( قَاَل اْبِن َعب اس  َرِضَي اللُ َعن ْ
 . َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ 

 .انَ عِ رْ  شَ ِف  ةٌ وبَ لُ طْ مَ  ابِ تَ كِ الْ  لِ هْ أَ  ةُ فَ الَ مَُ وَ  ، ودِ هُ ي َ الْ  ةِ فَ الَ خَ مُ ( لِ ا  يَ انِ )ثَ 
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 ةِ نَ الس   ذُ نْ مُ  َكانَ   اءَ ورَ اشُ عَ  امِ يَ صِ  اءَ دَ تِ ابْ  ن  أَ  عَ مَ  مْ هُ ت َ فَ الَ مَُ  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  ِب  الن   رَ خ  ا أَ اذَ مَ لَ : فِ  يلَ قِ  نْ إِ فَ 
  ؟وَل اْلُ 
 ، مْ هُ فَ ل  أَ تَ ي َ  نْ أَ  ب  يَُ  انَ كَ   لْ بَ  ودِ هُ ي َ الْ  ةَ فَ الَ مَُ  ب  ال يُِ  انَ كَ   مِ اَل سْ اْلِ  لِ و   أَ ِف  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  هُ ن  : أَ  ابُ وَ الَْ فَ 
 . مْ هُ فَ الَ خَ  مْ هُ ت َ دَ انَ عَ مُ وَ  مْ هُ دَ ر  ى تََ أَ ا رَ م  لَ  رِ مْ اْلَ  رِ  آخِ ِف  هُ ن  كِ لَ وَ 
ى لَ عَ  هُ انَ حَ بْ سُ  هُ ن  إِ  مْ هُ ر  شَ وَ  مْ هُ دَ يْ كَ   رِ صْ عَ ا الْ ذَ  هَ ا ِف نَ ي َ فِ كْ يَ  نْ أَ  مْ هُ ر  شَ  هُ ابَ حَ صْ أَ وَ  هُ ي  بِ نَ َكَفى ا  مَ كَ   نْ أَ  اللُ  لُ أَ سْ أَ 
 . يَ عِ جَْ أَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  د  م  ا مَُ نَ ي   بِ ى نَ لَ عَ  مَ ل  سَ وَ  ى اللُ ل  صَ وَ  ، يرٌ دِ قَ  كَ لِ ذَ 
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ا ِفيِه َكَما يُِب  َرب  َنا َويَ ْرَضى  ا َكِثي ا طَي ب ا ُمَبارَك   ، ُمَرب   أَْعَظمِ َوالص الُة َوالس الُم َعَلى َخْيِ َهاد  وَ  ،الَْْمُد َحْد 
 ! ْن ِبَُداُهُم اقْ َتَدىِه َومَ بِ حْ نَِبي  َنا ُمَم د  َوَعَلى آلِِه َوصَ 

َوَلِكْن َلْيَس ِمَن الس ن ِة تَ ْعِظيُمُه أَْو ََتِْصيُصُه ِبَشْيء  َغِي  ،َوَفْضُلُه َعِظيٌم  ،ٌة فَِإن  َصْوَم َعاُشورَاَء ُسن  َأ م اَب  ع د َ:
 َوَمْن فَ َعَل َذِلَك فَ َقْد َتَشب َه بِاْلُمْشرِِكَي وابْ َتدََع ِف ِديِن الِل َما لَْيَس ِمْنُه ! ،ُه يَ ْوَم فَ رَح  َكَمْن ََيَْعلُ   ، الص َيامِ 

ا يَ ت ِخُذونَهُ  ، َعاُشورَاءَ  يَ ْومَ  َيُصوُمونَ  َخْيبَ رَ  أَْهلُ  َكانَ :   قَالَ  َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ  ُموَسى َأِب  َعنْ ف َ   ِبُسونَ َويُ لْ  ، ِعيد 
 . ( َرَواُه ُمْسِلمٌ أَنْ ُتمْ  َفُصوُموهُ ) َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  فَ َقالَ !  َوَشاَرتَ ُهمْ  ُحِلي  ُهمْ  ِفيهِ  ِنَساَءُهمْ 

ُموَن َوَجوَهَهْم َوَيْضرِبُوَن ِه َويَ ْلطِ لِذيَن يَ ُنوُحوَن ِفيوََكَذِلَك َفال ََيُوُز َجْعُلُه يَ ْوَم ُحْزن  َكَما يَ ْفَعُلُه أَْهُل اْلِبدَِع ا
 ْبِن َعِلي  ْبِن َأِب طَاِلب   َعَلى َمْقَتِل الَُْسْيِ  –ِبَزْعِمِهم  -ُحْزنا   ،َوَأْجَساَدُهْم بِالس الِسِل  ُرُؤوَسُهْم بِالس ُيوفِ 

 ! اَوأَْرَضاهَُ  َماَرِضَي اللُ َعن ْهُ 
 َصل ىَبْل ِم ا تَ بَ ر أَ َرُسوُل الِله  ،اْلُُيوِب ِمْن أُُموِر اْلَاِهِلي ِة  ق  اْلُُدوِد َوشَ  ِة َوَلْطمَ الن  َياحَ  ِهارَ  َوِإ ْ اْلَمآُتِِ  ةَ ِإن  ِإقَامَ 

 ِمْن فَاِعِلَها ! َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ 
 َشق   أَوْ  اْلُُدودَ  َضَربَ  َمنْ  ِمن ا لَْيسَ ) َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  بن َمْسُعود   الل هِ  َعْبدِ  فَ َعنَ 

  ( َرَواُه ُمْسِلٌم .اْلَاِهِلي ةِ  ِبَدْعَوى َدَعا أَوْ  اْلُُيوبَ 
 َسَخِطكَ  ِمنْ  ِبرَِضاكَ  ُعوذُ ن َ  ا  إن الل ُهم  .  َنْسَأُل الَل الس الَمَة َوالَعاِفيَة ِمْن َهِذِه اْلَمَساِلكِ اَْلَاِلَكِة َوالط ُرِق الض ال ةِ 

 ان  إِ  الل ُهم   ، نَ ْفِسكَ  َعَلى أَثْ نَ ْيتَ  َكَما  أَْنتَ  َعَلْيكَ  ثَ َناء   ِصينُْ  ال ِمْنكَ  ِبكَ  ُعوذُ ن َ وَ  ُعُقوبَِتكَ  ِمنْ  َوِبَُعافَاِتكَ 
 ، رِ قْ فَ الْ  ةِ نَ ت ْ فِ  ر  شَ وَ  ، َن غِ الْ  ةِ نَ ت ْ فِ  ر  شَ وَ  ، ْبِ قَ الْ  ابِ ذَ عَ وَ  ْبِ قَ الْ  ةِ نَ ت ْ فِ وَ  ، ارِ الن   ابِ ذَ عَ وَ  ارِ الن   ةِ نَ ت ْ فِ  نْ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ن َ 

 نمِ  وبَ َنالُ ق ُ  ق  نَ وَ  دِ رَ ب َ الْ وَ  جِ لْ الث    اءِ بَِ  وبَ َنالُ ق ُ  لْ سِ اغْ  م  هُ الل   ، الِ ج  الد   يحِ سِ مَ الْ  ةِ نَ ت ْ فِ  ر  شَ  نْ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ن َ  ان  إِ  الل ُهم  
 قِ رِ شْ مَ الْ  ْيَ ب َ  تَ دْ اعَ بَ  امَ كَ   نَااايَ طَ خَ  ْيَ ب َ وَ  َنان َ ي ْ ب َ  دْ اعِ بَ ،وَ  سِ نَ الد   نمِ  ضَ يَ ب ْ الَ  بَ وْ الث    تَ يْ ق  ن َ  امَ كَ   اايَ طَ الَْ 
ا ُمَم د  َوَعَلى َآِلِه َوَسل ْم َعَلى نَِبي  نَ  الل ُهم  َوَصل  ،  مِ رَ غْ مَ الْ وَ  ثَِ أْ مَ الْ وَ  لِ سَ الكَ  نمِ  كَ بِ  وذُ عُ ن َ  ان  إِ  الل ُهم  .  بِ رِ غْ مَ الْ وَ 

 ْمُد لِل َرب  اْلَعاَلِمي .َوَصْحِبِه َأْجَِعَي َوالَْ 
 


