
  نواقص اإلسالمخطب مختصرة عن سلسلة 
 الكهانة: السابعالناقض الخطبة السابعة: 

ِدِه اللَُّه َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا وَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَهْ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
  ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه.اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ  إالَفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إلـٰه 

أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، 
 وكل ضاللة في النار.

 تَــَفــرُُّد الله بصفة علم الغيب

فات، ومن تلك توحيد الله يتضمن إفراده بتوحيد األسماء والصأن  واعلموا، وأطيعوه وال تعصوه، وراقبوهتعالى عباد الله، اتقوا الله  •
قُل  عالىتبعلم الغيب أمٌر ثابٌت بالكتاب والسنة واإلجماع، أما الكتاب فقوله  هاختصاصو جل وعال،  لهالصفات؛ صفة علم الغيب 

لله عليه (صلى ا النبيَّ  أن الرُّبـيِّع بنت ُمعوِّذ عنوأما السنة؛ فعن خالد بن ذكوان . الَّ يـَْعَلُم َمن ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض الَغْيَب ِإالَّ اللَّه
 ٢.لَّهَما يـَْعَلُم َما ِفي َغٍد ِإالَّ الفقال: أَمَّا ٰهَذا َفالَ تـَُقوُلوُه،  .وفينا نبيٌّ يَعلُم ما في َغدِ : تقول ١جارية سمعوسلم) 

 يَعلُم ما الوعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسوَل الله (صلى الله عليه وسلم) قال: مفاتيُح الغيب خمٌس ال يعلمها إالَّ الله:  •
تموت،  فٌس بأيِّ أرضٍ األرحاُم إال الله، وال يعلُم متى يأتي الـــــــــــــــــــــمطُر أحٌد إالّ الله، وال تـدري ن ٣وال يَعلُم ما َتغيضُ  في َغٍد إال الله،

 ٤وال يعلُم متى تقوُم الساعة إال الله.
اختصاص الله بعلم الغيب صـفة ثابتة له وحده ال شريك له، ال يشاركه فيها أحد، ال ملك مقرب وال نبي مرسل، فمــــن ادَّعاها ف •

إمام أهل قال وقد ر، ووقع في الشرك األكبلغيره فقد شرَّك بين الله وبين خلقه فيما هو من خصائصه وحده، وشبَّهه به، لنفسه أو 
 السنة في زمانه نـَُعيم بن حماد الخزاعي: من شبَّه الله بخلقه فقد كفر. 

 تعريف الكاهن والعراف

و الذي يدَّعي والكاهن هافون، رَّ ــــالى الله عن ذلك، وهم الكهنة والععباد الله، وقد ادعى أقوام مشاركة الله بصفة علم الغيب، تع •
صيغة لمة العرَّاف كو ، معرفة الغيبيدَّعي ، ممن كاهن والمنجم والرَّمَّال ونحوهموالعراف اسم عام للمعرفة المغيبات في المستقبل، 

قة الكهانة: فـََعالٌة، مأخوذة من الَكـْهن، وهو التَّـــَخــرُّص والتماس الحقي رحمه الله: من (َعـَرَف)، قال الشيخ محمد بن عثيمين مبالغة
بأمور ال أساس لها، وكانت في الجاهلية َصنعًة ألقوام تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به، ثم يأخذون 

ها الناس، إليها ما ُيضيفون من القول الباطل، ثم يُـحدِّثون بالكلمة التي نُقلت إليهم من السماء بواسطة هؤالء الشياطين، وُيضيفون 
لهذا و  فإذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم الناس، واتـَّخذوهم مرجعا في الحكم بينهم، وفي استنتاج ما يكون في المستقبل.

 نقول: الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. انتهى كالمه رحمه الله. 
 صادر الكهان في ادعاء علم الغيبم

                                                           
 هي البنت الصغيرة. جاريةال ١
 .)٥١٤٧(، وأصله في البخاري األلباني رحمه الله)، وصححه ١٨٩٧رواه ابن ماجه ( ٢
الله يعلم ما تحمل  قال تعالى  هو النقص، والمقصود هو أن الله متفرد بعلم ما نقص من حمل المرأة عن تسعة أشهر، وهو يعلم كذلك كم يزيد حملها عن تسعة أشهر إن حملت، الغيضُ  ٣

 لعماد الدين ابن كثير رحمه الله، سورة الرعد.» تفسير القرآن العظيم«اآلية في  ، انظر تفسيركل أثنى وما تغيض األرحام وما تزداد
 ).٤٧٩٧أخرجه البخاري ( ٤



رق األخذ عن الشياطين التي تستفهو  الطريق األول؛ أما أحد طريقين في ادعاء علم الغيبيسلك الكاهن أيها المؤمنون، و  •
 ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها مرفوًعا: إن المالئكة تنـزل فيودليله السمع من السماء من كالم المالئكة، 

فيكذبون معها  ،انفتوحيه إلى الكه ،عهفتسترق الشياطين السمع فتسمَ  ،األمر ُقضي في السماء رُ ـــكُ ذْ ــفتَ  ،وهو السحاب ،نانالعَ 
 ١مائة كذبة من عند أنفسهم.

ه على صدٍق فهي من سرقاته وليس من اطالع من أتاه من الناس تلك الكذبة، فإن كان في كالمه كلمةُ يُبِلغ  ،عباد الله، الكاهنف
فربما  اب، وإن كان كل كالمه كذالغيب، وربما افتتن من أتى الكاهن بتلك الكلمة الصادقة ولم يعتبر بما خلط معها من الكذبات

 انطلى كل الكالم على السائل. 

ناً جني قرين اإلنسان أو غيره، فإن لكل إنسان قرياالستعانة بالجن، سواء كان ذلك ال ومن طرق تلقي الكاهن ه الطريق الثانيأما 
قال لهم: ليسـوا عن الكهان، ف (صلى الله عليه وسلم)عائشة رضي الله عنها قالت: سَأَل أناٌس رسوَل الله فعن من الجن يأمره بالشر، 

فيَـُقـرَّها في  الجنيُفها ــخطِ ـلكلمُة من الحقِّ يَ فقال لهم: تلَك ا بشيء. قالوا: يا رسوَل الله، فإنهم ُيحدِّثون أحياناً بالشيء يكون حقاً.
 ٣قرَّ الدجاجة، فَيخِلطون فيها أكثَر من مائِة ِكذبة. ٢أُذِن َوليِّهِ 

لع على ما يأمر بالشر، يطَّ  من الجنقريناً لكل إنسان  كما تقدمفهذا دليل على أن الكهان يتصلون بقرين اإلنسان من الجن، فإنه  
فقود ألنه معه بمكان الم فقد يكون للولي الجني معرفةٌ  -مثال  - يطلع عليه اآلخرون، فإذا فقد اإلنسان شيئا عند اإلنسان مما لم
اإلنسان بالكاهن وسأله عن ذلك المفقود أخبر الجني ذلك الكاهن بمكان تلك الضالة، ثم يخبر الكاهن هذا دائما، فإذا اتصل 

قه ففربما صدق ذلك الكاهن في تلك الكلمة الصادقة  ا رأى اإلنسانُ اإلنسان بمكانها ويخلط معها مائة كذبة، فإذ ي كل ما صدَّ
ا يكون بينه ، كمجنقرينه من العليها  اطلعبما يتعلق به من األمور الخاصة التي  في الحقيقة أخبره وهو، الغيب أنه يعلمقاله وظن 

 ذلك مما يعرفه القرين.أمه واسم بلده وعنوان بيته، ونحو  كان عمله واسموبين زوِجِه، وم

تبغي من وراء بني آدم  في مقابل خدمته له، وهذا هو مبتغى الشياطين، فهي ال يتصل بهوالكاهن يعبد الشيطان الذي عباد الله،  •
في ِشراِكِهم السحرة والكهنة والعرافون، فهم شياطين اإلنس، وأولئك شياطين  فيقعهم، ألن هذه هي وظيفتهم ورسالتهم، ءإال إغوا

 الجن، نعوذ بالله من شرورهم.
دت فضح الكاهن : إذا أر يقول بعض الذين يعالجون بالرقى الشرعية ويعرفون أالعيب السحرة والكهنة عباد الله، ومن اللطيف أن •

لن يهتدي الكاهن ، ومن ثم فمن باب أولى فاسأله عن شيء ال تعرفه أنت، فإنك إن لم تكن تعرفه أنت فلن يعرفه قرينك من الجن
أن تأخذ شيئا من الحصى من األرض وتقبضه بيدك، ثم تسأل الكاهن: كم في يدي من الحصى؟ فإنه سيتهرب ولن كإلى شيء،  

 بالجواب؟!  الكاهنيجيب، ألن قرينك من الجن ال يعرف فمن أين سيأتي 
ـخبِـر به ي الـحوادث، فُيلقون إليهم الكلمات، وقد يتوافق ما يُ فالحاصل أن الكهان يَفَزعون إلى الـجن في أمورهم، ويستفتونهم ف •

الكاهن مع القدر، فيظن من سمعه أن الكاهن قد ُكِشف له شيء من الغيب، فيفتتن به، فيظنه الجاهل كشفًا وكرامة، وأن ذلك 
نـزُل الشََّياِطين * َهْل أُنـَبُِّئُكْم َعَلى َمْن تَ (لشعراء الكاهن ولــيٌّ من أولياء الله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعـالى عنهم في سورة ا

 .)يـُْلُقوَن السَّْمَع َوَأْكثـَُرُهْم َكاِذبُونتَنـزُل َعَلى ُكلِّ أَفَّاٍك أَثِيم * 
                                                           

 ).٣٢١٠رواه البخاري ( ١
 سمي وليا لكونه يواليه. ،أي وليه من الكهان ٢
 واللفظ للبخاري. ،)٢٢٢٨) ومسلم (٦٢١٣رواه البخاري ( ٣



ــمون  ممن يدَّعي علم الغيب الُمنجِّ

جوم معرفة الحوادث المستقبلية بحركة الن علىوممن يدَّعي علم الغيب المنجمون، والمنجم هو الذي يستدل معاشر الموحدين،  •
بزعمه، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير األسعار ونحو ذلك، فهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك بسير 

ي مِّ ــعيُه ربما سُ مدَّ و  ،الكواكب في مجاريها، وباجتماعها واقترانها، وأن ذلك له تأثير في السُّفليات، وهذا ما يسمى بعلم التأثير
 والمنجم في هذه الحالة يخاطب النجوم، فيصور له الشيطان صورة يستدل بها على ما تقدم، وهذا كله من الخرافة. ،بالحازي

ويدخل في التنجيم استخدام الحروف األبجدية (أبا جاد) مربوطة بسير النجوم لمعرفة الحوادث المستقبلية، وهو الذي عباد الله،  •
 ١َالق.، وال أرى لمن فعل ذلك من خَ عباس رضي الله عنهما في قوله: إن قوما يحِسبون (أبا جاد)، وينظرون في النجوم عناه ابن

ومن مظاهر التنجيم ما يدعيه بعض الفلكيين من المنجمين من معرفة ما سيحدث لإلنسان في المستقبل، وينشرون هذا في  •
ن العقرب مثًال، فطالِـُعه نحٌس، أي حظه نحس، ومكبرج ج كذا من بروج النجوم،  الصحف والمـجالت، فيزعمون أن من ُوِلد في بر 

 فطالعه سعيد، وهلمَّ َجـرَّا. -مثال  –ُوِلد في برج الميزان 
باس والدليل على ذلك حديث ابن عفالجامع بينهما االتصال بالشياطين، ، وحكم التنجيم داخل في حكم السحرعباد الله،  •

ْحرِ َن مِ ؛ اقْـتَـَبَس ُشْعَبًة النُُّجومِ َمِن اقْـتَـَبَس ِعْلماً ِمَن  :ل: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)رضي الله عنهما قا  ٢، َزاَد َما زَاد.السِّ
ركة النجوم في الحوادث ح وُيسمى علم التأثير، أي تأثير جومفقوله (اقتبس) أي تعلَّم، وقوله (شعبة من النجوم) أي طائفة من علم الن

ذلك  وقوله (زاد ما زاد): أي أن فاعلاقتبس شعبة من السحر) أي أنه وقع في نوع من أنواع تعاطي السحر، فقد ، وقوله (األرضية
 .شعب السحر بمثل ما زاد من اقتباس علم النجوم تعلمقد زاد في 

 النهي عن إتيان الكهنة والعرافين والمنجمين أدلة •
تأمر بالتفاؤل، وتدل اإلنسان إلى ما فيه سعادته في الدارين، وتنفي الشرك عباد الله، وإن من خصائص الشريعة اإلسالمية أنها  •

من  الوعيد الشديد في حق ونص علىان، حسم اإلسالم مادة هذا المدخل الشيطاني، فحرَّم الذهاب للكهفلهذا ل، والخرافة والدج
لمجرد السؤال، فقد روى مسلم عن صفية رضي الله عنها عن بعض أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) عن أتى عرافاً أو كاهًنا ولو 

َلًة. َعرَّافاً النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: َمْن أتٰى   ٣َفَسأََلُه َعْن َشْيٍء َلْم تـُْقَبْل َلُه َصَالُة أَْربَِعيَن لَيـْ
من أتى العراف فسأله مجرد سؤاٍل دون أن ُيصدِّقه، فهذا ال تقبل له صالة أربعين يوما، الحديث منطبق على هذا فالوعيد الوارد في 
 خارجا من ملة اإلسالم.بذلك يكون ال ولكنه ال يكفر و 

 لزاما أنهما شاركا الله تعالى فياعتقد  ماقد كفر وخرج من ملة اإلسالم، ألنه لما صدقهف ماالعراف وصدقهالكاهن و سأل  وأما من
عن النبي (صلى  عن أبي هريرة رضي الله عنهفكذَّب القرآن، فكفر عياذا بالله، فعلم الغيب، صفاته الخاصة به وهي صفة  شيء من

 ٤.ل على محمد (صلى الله عليه وسلم)بما أُنـز  كفرفصدقه بما يقول؛ فقد  كاهًنا أو عرافًاالله عليه وسلم) قال: من أتى 

                                                           
 ). ٨/١٣٩» (السنن الكبرى«والبيهقي في  ،واللفظ له) ٨٠٥١٩برقم (» مصنفه«رواه عبد الرزاق في  ١
 ).٧٩٣» (الصحيحة« كما فيوحسنه األلباني   ،)٣٧٢٦وابن ماجه ( ،)٣٩٠٥أبو داود (و  ،)١/٣١١رواه أحمد ( ٢
 ).٢٢٣٠رواه مسلم ( ٣
 ».المسند«، وحسنه محققو وغيره )٢/٤٢٩رواه أحمد ( ٤



ــَن أو ه، أو ل ليس منا من تَـطـيَّر أو ُتطُــيِّرَ  :قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)وعن عمران بن حصين رضي الله عنه  تَــكهَّ
نَ   ١.يه وسلم)ل على محمد (صلى الله علبما أُنـز  كفرومن أتى كاهناً فصدَّقه بـما يقول فقد  له، أو َسَحَر أو ُسِحَر له،  تُــُكـهِّ

 الكهانةبيان من أكثر من تنتشر بينهم 

وأكثر من تنتشر بينهم الكهانة هم الصوفية، فأكثر مشايخهم ما بين كاهن وعراف، ألنهم قوم يدَّعون الوالية والكرامة عباد الله،  •
لئال  ، وال يسـمونه ادِّعاًء لعلم الغيب»الكشف«لمشايخهم، وادِّعاء علم الغيب عندهم من مستلزمات الوالية والكرامة، ويسمونه بـ 

 ح أمرهم. يُفتضـ
، بيٍّ بالفعلأو مجرد رًضا قل الكهانة، عمال أو تعاطياالحذر من الوقوع في  وجوبوبعد عباد الله، فهذه مقدمة نافعة في بيان  •

  .ماومن أتى إليهوالعراف  الكاهنوبيان كفر 

فر الله لي ولكم قولي هذا، وأستغ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول •
 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 في بيان ما يلتحق بالكهانة الخطبة الثانية

، رقالطَّ كهانة مما يَلتحق بالأن  ، فاتقوا الله عباد الله، واعلموابعدالحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما  •
َق األرض يطرقها ن الطريق، ِمن َطرَ والطـَّـــــْرق مِ ، ضرب من ضروب الكهانة التي كان العرب يتوصلون بها لمعرفة المغيبات بزعمهم وهو

، ثم يخبرون من أتاهم بما يدعونه من علم الغيب كأنهم َيطرقونها أي يمشون عليها  عليها اخطوط يخطونإذا سار عليها، فهم 
 تلك الخطوط المرسومة على األرض.بحسب ما ظهر لهم من 

ومما يلتحق بالكهانة ما ُيسمى بالرَّمل، وفيه أن الكاهن يخط بيده على الرمل، ثم يدعي معرفة الغيب عن طريق ذلك، ويسمى  •
 (الرمال).

يقة ر حادثة أخرج حصيات معه، فضرب بها على طالكاهن عن ، فإذا سئل الطارق الضرب بالحصىأيضا مما يَلتحق بالكهانة و  •
 جواب السؤال. –بزعمه الكاذب  –مخصوصة، فيتبين له 

ق ، وهـٰذان يقومان على التنبؤ بما سيكون في المستقبل عن طري»الدومينو«، و »زهر الطاولة«ومما يُلَحق بالطرق في هذا الزمان  •
 والضرب بحبات الفول. » الكوتشينة«األرقام المكتوبة على الزهر، ومن ذلك أيضا قراءة 

نواع الكهانة قراءة الفنجان، أي فنجان القهوة، فإن الكاهن يعتمد على ما بقي فيه من القهوة، فيرسم بـها على جوانب ومن أ •
 .الفنجان خطوطا، ثم يتنبأ بـما فيه، ويزعم أنـه يكون كذا وكذا

 نار. الجمر وتَـَلهُِّب ال على ما سيقع في المستقبل بصور ربما استدل بزعمهومن أنواع الكهانة قراءة النار، فإن الكاهن  •
على خطوط الكف، وما فيها من تقاطعات وتعرجات واتصاالت، فيها الكاهن يعتمد ، والتي قراءة الكفأيضا ومن أنواع الكهانة  •

 ثم يزعم أنه سيكون كذا وكذا. 

                                                           
ولفظه: عن عمران بن حصين أنه رأى رجال في عضده حلقة من ُصْفٍر (أي النحاس  ،)18/١٦٢» ( الكبير«و الطبراني في  ،)٣٠٤٤» (كشف األستار«رواه البزار كما في  ١

ر له ... لله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطيقال رسول ا ،فقال له: ما هذه؟ قال: نُـعِـــتت لي من الواهنة. قال: أَما إن ِمتَّ وهي عليك وُِكلت إليها ،األصفر)
ورواه البزار أيًضا عن ابن عباس رضي الله  ).٥/١١٧» (مجمع الزوائد«. انظر خال إسحاق بن الربيع وهو ثقة الصحيحرواه البزار ورجاله رجال الحديث. قال الهيثمي: 

 .)٢١٩٥» (السلسلة الصحيحة«) و ٥٤٣٥» (صحيح الجامع الصغير«ي وصححه األلباني ف ،)٣٠٤٣» (كشف األستار«عنهما كما في 



، وهذا من شاءموات، وإذا انبعثت شماال تفاءلوايمينا قالوا الطائر هي زجر الطير، فإذا انبعثت و  ،ومما يُلحق بالَكهانة؛ الِعيافة •
 التكهُّن.

وال شك أن العيافة باطلة، حيث أن الطير خلٌق من خلق الله، ليس له تأثير وال تدبير، بل هو مدبَّر مربوب، كما قال تعالى ﴿ألم تر 
مسكهن هم صافات ويقبضن ما يإلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إال الله﴾، وقال عز وجل ﴿أولم يروا إلى الطير فوق

 إال الرحمـٰن إنه بكل شيء بصير﴾.

عموم التشاؤم، سواء كان من مرئي أو مسموع، والطيرة في األصل من التطير، وهو التفاؤل أو يرة، وهي ـالطِّ ومما يُلحق بالَكهانة؛  •
ثم عيافة، وي هي الاللغتشاءموا، فالطيرة في أصلها التشاؤم من اتجاه الطير إذا زجروه، فإذا انبعث يمينا تفاءلوا، وإذا انبعث شماال 

األعور واألحول واألعرج، رؤية من تشاءموا ، و ١٣من رؤية البوم والغراب، ومن رقم توسع مفهومها فتضمنت عموم التشاؤم، كالتشاؤم 
ليه ذلك أنه تيقن بحدوث بالء عفإذا رأى أحدهم أعور أو نحوه قال هذا يوم سوء، فأغلق دُكانه، ولم يبع ولم يشتر ذلك اليوم، وك

اليوم، وإذا أصابت اإلنسان ِحكٌَّة في يده اليمنى قالوا سيحصل كذا، وإذا أصابته في اليسرى قالوا سيحصل كذا، وغير ذلك من 
 اادَّعو  أنهمكوصيروا يومهم ذاك شؤما وتعاسة، بينما لم يجعله الله كذلك، و األمور التي لم يجعل الله فيها شؤما فجعلوها شؤما، 

لحصول ذلك األمر  اأسبابوهي في الحقيقة ليست أسبابا مشاركة الله في معرفة ما سيكون في ذلك اليوم اعتمادا على أمور جعلوها 
 توقعوا حصوله.الذي المكروه 

ن موالطيرة حرام بل شرك، يدل لهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):  •
ير طقال: أن يقول أحدهم: اللهم ال خير إال خيرك، وال  قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ .ردَّته الطيرة عن حاجته فقد أشرك

 ١، وال إلـٰه غيرك.إال طيرك
دليل صريح قوله (وال طيرة) ف ٢وال هامة وال صفر. وال طيرةال عدوى  :التطير أيضا قول النبي (صلى الله عليه وسلم) بطالنومن أدلة 

 .نفي حقيقة الطيرة على

 عضهم يكونوببهم طرقه،  تتفرقدعوى علم الغيب، و تجمعهم  الكهانأن  إالفالحاصل أيها المؤمنون أن أنواع الكهانة كثيرة،  •
 عافانا الله من شرهم.ر بالناس، عنده اتصال بالشياطين، وبعضهم يدعي ذلك مجرد دعوى لِـيُـغَـرِّ 

وا إن اللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمنُ الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال ثم اعلموا رحمكم الله أن  •
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، األئمة الحنفاء، وارض عن  اللهم، ِه َوَسلُِّموا تسليماَصلُّوا َعَليْ 

 اللهم احفظ علينا عقيدتنا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا رزقنا. التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
 ن. ٰـ ق بخير يا رحميطرُ  االفجار، ومن طوارق الليل والنهار، إال طارقاللهم إنا نعوذ بك من شر األشرار، ومن كيد  •
 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.  •
سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسالم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله  •

 وصحبه. 
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 ».المسند«وحسنه محققو  ،)٢/٢٢٠رواه أحمد ( ١
 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.٢٢٢٠ومسلم ( ،)٥٧٠٧رواه البخاري ( ٢
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