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  حيمِ الر  حمنِ الر  اهللاِ  بسمِ 
 اهدِ  اللهم نيدْ ني وسد  
  ـوا العـانيَ ك فُ 

ــحــالٍ  ل علــى ُكــ المحمــودِ  ،العــالمينَ  رب  هللاِ  الحمــدُ  ــ الةُ ، والص ــاألنــامِ  علــى خيــرِ  المُ والس ه ، وعلــى آِل
  .ه أجمعينَ وصحبِ 
ــا  ؛ بعــدُ أم ــ أعظــمَ  فــإن ــيّ ر حُ  كــتمُ   :ى بــه العبــدُ مــا يُبتَل  لــه أشــكالٌ  والحــبسُ  جنُ والّســ .هإرادتِــ وحــبسُ ه، ِت
 فــي مكــانٍ  ، والوضــعُ جنِ بالّســ الحــبسُ  :ه بــالًء علــى البــدنِ ، وأشــد فسِ ا علــى الــن ه أثــرً ن أعظِمــ، وِمــوأنــواعٌ 
  !يواسِ فيه يُ  ، وال شريكَ سُ ؤانِ فيه يُ  ال أخَ  خالٍ 

  !!واألذى طُ سل ، والت والقهرُ  لمُ الظ  هع معَ مَ ا إذا اجتَ ينً بِ ا مُ ا، وقهرً ا أليمً عذابً  جنُ السّ  بل يكونُ 
بـه  ن مـا امـتَ  بـأعظمِ  عليـه، أثنـى علـى اهللاِ  اهللاِ  عمَ نِ  دُ عد ا أخذ يُ لم  -المُ عليه الس - يوسفُ  اهللاِ  هذا نبي ف

 عمِ عليه مـن الـن ـْجِن}{َوقَـْد َأْحَسـَن بِـ ه:قولُـ عمِ ، ومـن تلـك الـن١٠٠: يوسـفسـورة [ ي ِإْذ َأْخَرَجنِـي ِمـَن الس[ ،
ه ذي ألقـاه فيـه إخوتُـالـ ب  وهو الجُ َال أَ  جنِ من السّ  أخطرَ  بحبسٍ  ر قد مَ  -المُ عليه الس - يوسفَ  أن  فمعَ 
ــ، لكنــوعٍ ، وُجــ، ومخافــةٍ ن ِســ غرِ ا، علــى ِصــورً ا وزُ ظلًمــ ِعظَــُم أمــرِ : منهــا مٍ َكــوذلــك لحِ  ؛جنَ ه هنــا ذكــر الس 

  .سِ ف، وألمه على النّ جنِ بالسّ  الحبسِ 
 ٌد ونبينا ُمحم -  ى اهللاُ صل  ه، فقـد جـاء أثـرِ  ه وعظيمَ ألمِ  ةَ دّ م شِ لِ وعَ  ،ك هذا األمرَ قد أدرَ  -معليه وسل

، أي »َألَجبـُت الـداِعيَ ؛ ولـو لَِبثـُت فـي السـجِن مـا لَبِـَث يُوُسـفُ « ه قال:أن  -معليه وسل  ى اهللاُ صل -عنه 
 اعيَ الد  بِ جِ ، فلم يُ كِ الملِ  لةِ قابَ لمُ  ليخرجَ  - المُ عليه الس  - إلى يوسفَ له رسَ ا أَ لم  كِ الملِ  أجاب داعيَ 

 ه، وَيْظهرَ ن براءتِ مِ  الجميعُ  نَ ى يتبيّ حت  هتُ فّ ه وعِ نزاهتُ  اسِ للن ، المُ عليه الس.  
 نا فنبي- ى اهللاُ صل  يُ  -معليه وسل لنا  نُ بي ث يوسفُ بِ ث ما لَ بِ لَ لو ه أن - جـابَ ألَ  -المُ عليه الس  اعيَ الـد ،

  .هه، وبالئِ قهرِ  ةِ دّ ، وشِ جنِ السّ  أمرِ  ظمِ ذلك لعِ  ل ، كُ جنِ من السّ  ولعجل بالخروجِ 
 وعال وقربةٌ  طاعةٌ  األسيرِ  كاكِ بفَ  رةَ بادَ المُ  إن جل بُب بها للراهللاِ  رسولِ  ألمرِ  واستجابةٌ  ،يُتقر - ى صـل

، ]٩٢ األنبيـاء:سـورة [ {ِإن َهِذِه أُمُتُكْم أُمًة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُكـْم فَاْعبُـُدوِن} لى:تعا اهللاُ  ، يقولُ -معليه وسل  اهللاُ 
 وقــال عــز  ــوَن ِإْخــَوٌة} :وجــل فــي  -تعــالى رحمــه اهللاُ - ، قــال القرطبــي ]١٠ الحجــرات:ســورة [ {ِإنَمــا الُمْؤِمُن

 ةُ وّ ُخــ، ولهــذا قيــل: أُ بِ َســ، ال فــي الن رمــةِ والحُ  ينِ أي فــي الــد  }َوةٌ ِإنَمــا الُمْؤِمنُــوَن ِإْخــ{( :هــذه اآليــةِ  تفســيرِ 
 ةِ وّ خُ من أُ  تُ ثبَ أَ  ينِ الد  بِ سَ الن ةَ خوّ أُ  ؛ فإن  فةِ خالَ بمُ  تنقطعُ  سبِ الن  ةُ خوّ أُ ، و ينِ الد  فةِ خالَ بمُ  ال تنقطعُ  ينِ الد 
 ١٦/٣٢٢( »الجامع ألحكام القرآن«[) سبِ الن[(.  
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أخرجــه [ »الُمســِلُم َأُخــو الُمســِلِم ال َيظِلُمــُه، وال َيخُذلُــُه، وال َيحِقــُرهُ « :-معليــه وســل  اهللاُ ى صــل -وقــال 

  .]عنه رضي اهللاُ  ريرةَ ) عن أبي هُ ٢٥٦٤( مسلمٌ 
وَأطِعُمـوا الجـاِئَع،  ،-يَعنِـي اَألِسـيرَ -ُفكـوا الَعـاِنَي « :أنِ فـي هـذا الشـ -معليـه وسـل  ى اهللاُ صل - ويقولُ 

  .]عنه ى رضي اهللاُ وسَ )، عن أبي مُ ٢٨٨١( أخرجه البخاري [ »ُدوا الَمرِيضَ وُعو 
 حيِ ن الـوَ كم شـيٌء ِمـنـدَ هـل عِ  :-عنه رضي اهللاُ - لي لعَ  قال: قلتُ  -عنه رضي اهللاُ - وعن أبي ُجَحيفةَ 

 ــ(؟ قــال: اهللاِ   مــا فــي كتــابِ إالــةَ بّــالحَ  قَ لَــذي فَـ وال  فــي رجــًال  يــه اهللاُ عطِ ا يُ  فهًمــال ه إُمــعلَ مــا أَ ؛ مةَ َســالن  أَ رَ ، وبـَ
ــالقــرآنِ  ــ: قلــتُ ). حيفةِ ، ومــا فــي هــذه الص يرِ ِســاألَ  كــاكُ ، وفَ لُ ْقــ(العَ  ؟ قــال:حيفةِ ومــا فــي الص ــ يُ ، وأال  لَ قَت

  .])٣٠٥٩( أخرجه البخاري [) بكافرٍ  مٌ سلِ مُ 
ه مـن لتخليِصـ مجهـودٍ  ل ُكـ  وبـذلُ ه، مَعـ على الوقوفِ  ه، والحرصُ في نجدتِ  عةُ سارَ ، والمُ األسيرِ  كاكُ ففَ 

  .على الكفايةِ  شرعي  ه واجبٌ كاكِ إلى فَ  عيُ ه والس ، فنصرتُ الحكيمُ  ارعُ ا أمر به الش مم =  رِ سْ األَ 
 .المسـلمينَ  ه عنـدَ أسـرُ  و أن يكـونَ أ، ارِ ّفـالكُ  ا عنـدَ أسـيرً  ا أن يكـونَ ه إمـال يخلو حالُ  المسلمُ  واألسيرُ 

 ارِ ّفـالكُ  ضـةُ فاوَ مُ  فيجـبُ  -هوغيـرِ )، وتانـامُ وانْ جُ ( غيـانِ والط  لـمِ الظ  لِ عتَقـفـي مُ  كمـا- ارِ ّفـالكُ  فإن كان عنـدَ 
ون، فـإن عجـز المسـلمون عـن لُ هم يُقـاتَـ فإن  ضةِ فاوَ ه بالمُ ا إخراجَ وْ بَـ ه، فإن أَ في نصرتِ  د ه، والجِ على إخراجِ 

  .هتِ في نصر  يلةً روا حِ خِ د ، وال يَ بالمالِ  داءُ ، وجب عليهم الفِ القتالِ 
 ولقد شرع الن بي - ى اهللاُ صل  رضـي اهللاُ - ينٍ َصـحُ  بـنِ  مـرانَ ى، فعـن عِ رَ ْسـاألَ  فـداءَ  ةِ ّمـلألُ  -معليـه وسـل 

 »هدِ سنَ مُ «في  افعي والش ، ٢/٢٩٥ مي ارِ أخرجه الد [.  برجلينِ ى رجًال فادَ  -معليه وسل  ى اهللاُ صل - بي أن الن ، -عنه

  .]٣٢٣ص
 المـالِ  ، وبـذلُ الواجباتِ  مِ ن أعظى مِ سارَ األُ  كاكُ (فَ  :-تعالى رحمه اهللاُ - ةَ تيميّ  ابنُ  اإلسالمِ  قال شيخُ 

  .)]٢٨/٦٤٢(» ىمجموع الفتاوَ «[) رباتِ القُ  ه في ذلك من أعظمِ وغيرِ  الموقوفِ 
  :ه على حالينِ فإن ؛ المسلمين في بالدِ  وإن كان األسيرُ 

، فــال وبهتـانٌ  ه ظلــمٌ كاِكـفــي فَ  عيَ السـ فــإن  ،جنـاه رمٍ يـداه، وُجــتهــا فْ رَ اقتَـ  مـةٍ ظلَ ن كـان علــى مَ َمــ :ىولَـاألُ 
ــ المصــالحِ  راعــاةِ مُ  فيــه، مــعَ  اهللاِ  كــمِ حُ  إقامــةِ   بعــدَ ه إال كاُكــفَ  يجــوزُ  الش ويكــونُ ةِ المرعّيــ ، والمقاصــدِ ةِ رعي ، 

ذلك  بعدَ  فال يجوزُ ؛ هتصالحُ اس فيه، وتم  اهللاِ  يم حكمُ قِ ه، فإذا أُ له واستصالحِ  صحِ الن  إسداءِ  ه بعدَ كاكُ فَ 
ه، فعلُـ ذي ال يجـوزُ الـ لـمِ مـن الظ  نوعٌ إًذا ذلك فهو  حدثه به، وإن ه وإذاللُ ، وإهانتُ ه بالحبسِ قهرُ  بحالٍ 

 عليه كوتُ وال الس.  
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 َحـ ن بغيــرِ جِ ن ُســَمــ :انيـةُ الث هــا، أو مظلمــةٍ الفُ بـان خِ  بهةٍ هــا، بــل لُشــفَ رَ اقتَـ  ، وال مظلمــةٍ ق  ه تُ ضــح ســالمات
 عيُ المسـلمين السـ علـى جميـعِ  ، بـل يجـبُ جـرمٍ  وأي  ، وجـرمٌ ظلـمٍ  وأي  ه ظلـمٌ ه فـي حبِسـإبقاءَ  فإن  منها،
  .هعلى إخراجِ  العملُ ه، و كاكِ في فَ 

  :رسائلَ ِعّدَة  هُ وج أُ  وفي هذا المقامِ 
ه اهللاُ مَ  ل لكُ  ى:ولَ األُ الرسالة  ا ، أو دفًعـا للحقـوقِ فظًـ، وأجـرى علـى يديـه حةً نيويّـأو دُ  ةً دينيّـ واليـةً  ن وال

 فـإن  ؛بـذلك إلـى البـاري بَ تقـر العـاني، ويَ  صرةِ ، ونُ األسيرِ  كاكِ في فَ  كَ شارِ ويُ  اهللاَ  يَ قفعليه أن يت  :للمظالمِ 
ه مــن ه وولــدِ ه بأهِلــ، وكــذلك جمُعــإلــى اهللاِ  بــه العبــدُ  بُ تقــر مــا يَ  مــن أعظــمِ  عــن المســلمِ  روبِ الُكــ تنفــيسَ 

َمن ُأِذل ِعنَدُه ُمؤِمٌن فلم يَنُصْرُه وهو يَقِدُر « ه قال:أن  -وسلمه لياهللا ع صلى- عنه ، وردظامِ العِ  القرباتِ 
 براني ، وعنه الط ٣/٤٨٧ أخرجه أحمدُ [» يامةِ على ُرؤوِس الخالئِق يوَم القِ  -وجل  عز -َأَذلُه اهللاُ ؛ على أن يَنُصَرهُ 

  .]عنه اهللاُ  رضي سعدٍ  بنِ  عن سهلِ ، ٦/٧٣» الكبيرِ «في 
ه اهللاُ لَمـــ ر مثـــالينِ وهنـــا أذُكـــ المظلـــومِ  صـــرةِ ا فـــي نُ ماســـتعملهف ،ةً ، وأخـــرى دنيويّـــةً دينيّـــ واليـــةً  ن وال ،

 وفَ عن المكروبِ  خفيفِ والت ، المظلومِ  األسيرِ  العاني، وإعانةِ  ك:  
ـــ ابـــنِ  اإلســـالمِ  لشـــيخِ  لُ فـــاألوّ  ـــقُـ  ل لحـــاكمِ رَســـفقـــد أَ  :-تعـــالى رحمـــه اهللاُ - ةَ تيمّي  طويلـــةً  رســـالةً  صَ رُ بـْ
هم إلــى هم، وإعــادتِ رِ ْســهم مــن أَ ه علــى إخــراجِ ث ســتحِ ه، ويَ ذين فــي بــالدِ الــ ى المســلمينَ رَ ْســه فــي أَ يســتعطفُ 

رحمه - الُمخِلِص، يقولُ  اصحِ ن ال عالمِ ذلكم المن  ادقةِ الص  سالةِ من تلك الر  ايسيرً  امقطعً  وأنقلُ . همبالدِ 
لوهم، قـاتِ غـدٍر ولـم يُ  ا أو غيـرَ ا غـدرً صـارى قوًمـالن  أن يأسـرَ  العجـبِ  لّ ُكـ  لعجـبِ ن ا(ومِ  فيها: -تعالى اهللاُ 

 هِ عِطـــفأَ  كَ داءَ ن أخـــذ رِ ، وَمـــاأليســـرَ  كَ د لـــه َخـــ رْ دِ فـــأَ  األيمـــنِ  كَ د علـــى َخـــ كَ َمـــطَ ن لَ َمـــ: "يقـــولُ  والمســـيحُ 
ــمــا كَ ل "؟! وكُ كَ قميَصــ ــدَ ُث ــادِ  بِ تعــالى، وغضــ اهللاِ  لغضــبِ  كم كــان أعظــمَ رت األســرى عن ، ه المســلمينَ عب

ــ نُ مِكــفكيــف يُ  ــبــرصَ علــى أســرى المســلمين فــي قُ  كوتُ الس ــي ؟! ِس  فقــراءُ  األســرى قــومٌ  هــؤالءِ  ةُ ما وعاّم
  .)]٢٨/٦٢٥( »الفتاوى«[...)  ن يسعى فيهم، ليس لهم مَ وضعفاءُ 

 عْ مِ ، اسـتَ يـا منصـورُ وقالـت لـه:  ه، لقيتـه امـرأةٌ غزواتِ  ن بعضِ فعندما عاد مِ  :المنصورِ  ألبي جعفرٍ  انيالث 
لها  له أن  ها، فذكرتْ تْ م ها وغَ تْ تي عم ها ال صيبتِ ها عن مُ كائي. فسألَ وأنا في بُ  عيشٍ  في طيبِ  ندائي، أنتَ 

 ه، وأنشـد لسـانُ دِ ْقـوَ هـا مـن قلقِ  ه، وال يخبـو ضـرامُ ها لفقـدِ عيُشـ هـا ال يهنـأُ ها، وأن تْ م سَ  ا في بالدٍ ا أسيرً ابنً 
  :ي العل ها ذلك الملكَ حالِ 

  * يّ لِ الخَ  نَ مِ  ي جِ الش  حَ يْ ا وَ يَ أَ *  
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 بها، وأظهَ  ب المنصورُ فرح إلى تلك المدينةِ  ها، وخرج من القابلةِ بسببِ  ةَ قّ ر الر  ها، وجاس تي فيها ابنُ ال
 اإلســـالمِ  ودِ هـــا وببنــماتِ ه وذللهــا، وأعراهـــا مــن حُ ِلـــكَ لْ بكَ  اإذ أنـــاخ عليهــ هــاخَ و ى دَ حتـــ، خللهــاهــا وتَ أقطارَ 

بـت لَ ا، وانقَ كسـرً   رةِ َفـالكَ  ه إلى قلوبِ عواملُ  ن األسرى، وجلبتْ فيه مِ  نمَ  ص جميعَ ظللها، وخل  المنصورةِ 
  .)]١/٥٩٧( »يبح الط فْ نَـ «[ ى)رَ سْ حَ  األعداءِ  عيونُ 

  

 سالةُ الر  لكُ  :انيةُ الث ن تَ مَ  ل اهللاِ  ط على عبادِ سل  ب حُ لَ ، وَسـوالقهرِ  لمِ بالظ رمْ علَ يَ ْلـفَـ  هم،هم وحقـوقَ اتِ يـ  أن 
 ذُ ؤَخــيُ  ذلــك ، وعنــدَ الخصــومُ  تجتمــعُ  اهللاِ  نيا، فعنــدَ لــه فــي الــد  اهللاِ  ، وإن نجــا مــن عقوبــةِ لــه بالمرصــادِ  اهللاَ 

 عيفِ للض  ن سلبه إرادتَ مم ه، يقولُ ه وحق  اَهللا غـاِفًال  :العليمُ  الحق الِ {وال َتحَسَبنـا يَعَمـُل الظـ مـا  َعمُموَن إن
ُرُهْم لِيَـْوٍم َتشَخُص ِفيِه األَْبصاُر}  ٤٢: إبراهيمسورة  [يُؤخ[.  

ــ ُكــ  رُ وهنــا ُأذك ــمُ  ظــالمٍ  لومُ رٍ تجب ، لكــم فــي ُكــ لــه: لقــد جعــل اهللاُ  ، وأقــولُ دٍ عانِــمُ  طٍ تســل حبيــب (ن: ِمــ ل
ــ(، و)العــادلي ــنِ فــ اسِ ق علــى النــضــي  لُ ، فــاألوّ ظــةً وعِ  بــرةً عِ  )زّ أحمــد ِع ــاتِ يــر هم وحُ ي دي ب لَ َســ رُ هم، واآلَخ

{َوَمـن يُِهـِن اهللاُ فمـا لـُه ِمـن ، فعةٍ رِ  ، وأهانهما بعدَ ز عِ  هما اهللاُ بعدَ ل ذَ هم، فأَ ق عليهم في معاشِ هم وضي أموالَ 
  .]١٨ :الحجّ سورة [مْكرٍِم ِإن اَهللا يَفَعُل ما َيشاُء} 

 مْ ، فَكـالمظلـومِ  وا دعـوةَ قُ فـاتـ  ؛حجابٌ  اهللاِ  ها وبينَ ليس بينَ  المظلومِ  دعوةَ  أن  -لمةُ ها الظ أي -وا مُ لَ واعْ 
عليــه  ى اهللاُ صــل - ، يقــولُ يســمعُ  ب ، ورَ عُ ُترَفــ هــا دعــواتٌ ه، لكن مصــرعِ  مــا ســببُ  ع ال يَعَلــمُ ُصــرِ  ن ظــالمٍ ِمــ

 ـ جبـلٍ  بنِ  عاذِ لمُ  -موسلِق َدْعـوَة الَمظلُـومِ « :ا بعثـه إلـى الـيمنِ لمهـا لـيس بيَنهـا وبـيَن اِهللا ِحجـابٌ فإِ  ؛اتـن« 
] عنهما رضي اهللاُ  اسٍ عبّ  ) عن ابنِ ١٩( )، ومسلمٌ ١٤٢٥( أخرجه البخاري[.  

  

 ســالةُ الر  ـــللمقهــورينَ  :الثـــةُ الثوا رُ اصـــبِ : لهـــم أقــولُ  ،ينَ ِلـــعتقَ المُ  ، إلـــى المحبوســينَ نَ يْ بتلَــالمُ  ابرينَ ، والص
ـــَع الُعْســـِر ُيســـرً { واُمـــلَ ، واعْ مـــن اهللاِ  وا األجـــرَ بُ ِســـواحتَ  ـــســـورة [ ا}ِإن َم ٦ رح:الش[ وأن ،  ا وإن يـــلَ الل تشـــتد 

 مـن المعونـةِ  لُ نـزِ يُ  اهللاَ  ، فـإن ه عظيمـةٌ بعبـادِ  اهللاِ  رحمـةَ  وا أن ُمـلَ ، واعْ ظـاهرٌ  وحـق  صادقٌ  ه فجرٌ ه فبعدَ لمتُ ظُ 
، وإن ُؤونـةِ تـأتي ِمـن اِهللا علـى قَـْدِر المَ  َمُعونـةَ إن ال« :-معليـه وسـل  ى اهللاُ صل - كما قال  ،البالءِ  على قدرِ 

 لسـلةِ الس «فـي  نه األلبـاني وحسـ، عنه رضي اهللاُ  ريرةَ عن أبي هُ ، ١٥٦ص ارُ رواه البزّ [ »الصبَر يأتي ِمن اِهللا على َقْدِر الَبالءِ 

 بكُ  اهللاِ  ن رحمةِ وهذه مِ ، ])١٦٦٤» (حيحةِ الص ىبتلً مُ  ل.  
مــن  ه، ويرفــعَ ئاتِ عنــه مــن ســي  رَ كفــيُ ذلــك لِ  ل ُكــ،  والباليــا بالمصــائبِ  ي العبــدَ بتِلــقــد يَ  اهللاَ  وا أن ُمــلَ واعْ 
  .رفيعةٌ  ، ودرجةٌ عظيمٌ  فضلٌ  بهذا البالءِ  اهللاِ  له عندَ  فيكونُ ، هدرجاتِ 



  ـوا العـانيَ ك فُ 
 

 

٥ 
 

 يقـولُ ، له في الحقيقـةِ  خيرٌ  -بال شك -هي  تي تعتري المسلمَ ال  دائدَ هذه الش  كوا أن دِر وعليكم أن تُ 
- ى اهللاُ صــل  ــِر الُمــؤِمنِ َعَجبًــا ِألَ « م:عليــه وســل ــرٌ ! ْم إْن :  للُمــؤِمنِ ولــيس ذاَك ألحــٍد إال ، إن أمــَره ُكلــه خي

) عــن ٢٩٩٩( أخرجــه مســلمٌ [ »وِإْن أصــابـَْته َضــراُء َصــبَـَر فكــاَن خيــًرا لــه ،أصــابـَْته َســراُء َشــَكَر فكــاَن خيــًرا لــه

  .]هعن رضي اهللاُ  يبٍ هَ صُ 
 بْ حاِسـيُ لْ أ فَـ خطَـن كـان أَ ، فَمـفسِ الـن  بةِ حاَسـ، ومُ اتِ الـذ  عـةِ راجَ ا لمُ مكانً  جنَ يكم بأن تجعلوا الس وصِ وأُ 
  .ه اهللاُ عَ ا فلن ُيضيـ ن كان مظلومً ، ومَ جوعِ في الر  لْ عج ه وْليُ نفسَ 
  

 سالةُ الر  ابعةُ الر:  لكُ  سالةُ وهذه الر ةِ خوّ معنى األُ  يستشعرُ  مسلمٍ  ل  كذلك واجـبَ  ويستشعرُ ، ةِ اإلسالمي 
هـم، إلـى أهلِ  اإلحسـانِ  لهـم، وبـذلِ  عاءِ الـد  يكم بتخصـيصِ وِصـه، فأُ خذالنِـ عـدمِ  ةَ يّ ِضـرْ ، وفَـ المسـلمِ  صرةِ نُ 

  .هم فيهم بخيرٍ واستخالفِ 
 ولقد كان الن بي - ى اهللاُ صل  معليه وسل-  ينَ فِ ستضعَ األسرى والمُ  يخص  ه فـي ديدنُـ، فقد كـان عاءِ بالد

اللُهـم أَنْـِج َعيـاَش بـَن أبـي رَبِيعـَة، اللُهـم أَنْـِج َسـَلمَة بـَن « :يقـولُ  األخيـرةِ  كعـةِ ه مـن الر ه إذا رفـع رأَسـصـالتِ 
ْطأتَـَك علــى لِيـَد بــَن الوليـِد، اللُهـم أَنْـِج الُمستضـَعِفيَن ِمــن الُمـؤِمِنيَن، اللُهـم اْشـُدْد وَ ِهشـاٍم، اللُهـم أَنْـِج الوَ 

  .]عنه رضي اهللاُ  ريرةَ ) عن أبي هُ ٦٧٥( )، ومسلمٌ ٧٧١( أخرجه البخاري [ »ُمَضَر، اللُهم اْجَعْلها ِسِنيَن َكِسِني يُوُسفَ 
 مكروبٍ  ا، ولكل فرجً  مظلومٍ  ل لكُ  أن يجعلَ : هورِ الد  وتصاريفُ  األمورِ  ه مقاليدُ ن بيدِ مَ  أسألُ  .. اتامً خِ 

هم، وأن علـى قلـوبِ  ، وأن يـربطَ المأسـورين مـن المسـلمينَ  رَ ْسـأَ  ك ُفـى، وأن يَـ بتلًـمُ  ل ُكـ  يَ عـافِ ا، وأن يُ مخرجً 
  .مجيبٌ  ه سميعٌ إن ؛ همتَ ثب يُ 
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