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فضائل العشز ّلٔلة الكدر
احلؿد ٓ رب اؾعادلني  ،اؾؼائل يف ؽمابه اؾعزقز {:إٔـٖا أَـِزَؾْـَاهُ ػِي ؾَقِؾَةِ اؾْؼَدِرٔ* وَؿَا
أَدِرَاكَ ؿَا ؾَقِؾَةُ اؾْؼَدِرٔ* ؾَقِؾَةُ اؾْؼَدِرٔ خَقِرْ ؿِنِ أَؾْفِ ذَفِرٕ * تَـَزٖلُ اؾْؿَؾَائِؽَةُ وَاؾرٗوحُ ػِقفَا بِإٔذِنٔ
رَبٚفٔمِ ؿِنِ ؽُل ٚأَؿِرٕ* دَؾَامْ فِيَ حَمٖى ؿَطْؾَعٔ اؾْػَهِرٔ} ،وأذفد أن ال إؾه إال آ وحده ال
ذرقك ؾه  ،وأذفد أن دقدـا وـلقـا حمؿدّا علده وردوؾه  ،اؾؾفم صلٓ ودؾم وبارك عؾقه
وعؾى آؾه وأصوابه أذيعني ّ ،بعــد:
ػؿؿا ال ذك ػقه أن رؿضان ذفر أعز آ تعادي ذأـه  ،ورػع ؼدره ؿن بني
اؾشفور  ،وذرػه حني أـزل ػقه اؾؼرآن اؾؽرقم  ،وذؽره بامسه دون غريه ؿن بؼقة
اؾشفور  ،ػؼال تعادي{:ذَفِرُ رَؿَضَانَ اؾَّذِي أُـِزٔلَ ػِقهِ اؾْؼُرِآنُ فُدّى ؾِؾـٖاسٔ وَبَقٚـَاتٍ ؿِنَ
اؾْفُدَى وَاؾْػُرِؼَانٔ}.
وؼد اؼمضت حؽؿة آ (عز وجل) أن جعل اؾعشر اِّواخر ؿن ذفر رؿضان
ػرصة ؾؾؿوسن أن قمزود ػقفا ؿن اخلريات  ،وؾؾؿؼصر أن قسمدرك ؿا ػات  ،ػفي أقام
ؿؾقكة باؾـػوات اإلهلقة واؾعطاقا اؾرباـقة اؾيت اؿنت آ (عز وجل) بفا عؾى علاده
اِّتؼقاء  ،ػوري ٙبؽل ٚؿسؾم أن قغمـم ؾقؾفا  ،وأن قسمنؿر ـفارفا  ،ػفي ؿودم ؾؾطاعات
واخلريات  ،حقث قؼول ـلقـا (صؾى آ عؾقه ودؾم) ( :إٔنٖ ؾِرَ ٚبؽُمِ ػِي أَقٖامٔ دَفِ ٔرؽُمِ
دؽُمِ أَنِ قُصِقلَهُ ؿِـِفَا ـَػْوَةٌ ؾَا قَشِؼَى بَعِدَفَا أَبَدّا); ؾذا ؽان
ـَػَوَاتٍ  ،ػَمَعَرٖضُوا ؾَفَا ; ؾَعَلٖ أَحَ َ
اؾـيبٓ (صؾى آ عؾقه ودؾم) خيص اؾعشر اِّواخر ؿن رؿضان مبزقد ؿن اؾعلادة
واؾطاعة  ،واإلؼلال عؾى آ (عز وجل).
وؿن اِّؿور اؾيت جيب أن حنرص عؾقفا يف إحقــاء اؾعشـــر اِّواخر ؿن رؿضـــان:
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إحٔاء اللٔل بالعبادة ّالطاعة  ،اؼمداء باؾـيب (صؾى آ عؾقه ودؾم) وأصوابه
اؾؽرام  ،يف ؼقام اؾؾقل  ،واؾذؽر  ،واالدمغػار  ،وؼراءة اؾؼرآن وؿداردمه  ،واؾصدؼات ،
وػعل اخلريات  ،واؾسعي يف ؼضاء حوائج اؾـاس  ،واؾمعاون عؾى اؾربٓ واؾمؼوى ...
وغري ذؾك ؿن أعؿال اخلري واؾصؾة  ،ػؼد ؽان اؾـيبٓ (صؾى آ عؾقه ودؾم) جيمفد
ػقفا ؿا ال جيمفد يف غريفا ؿن اِّقام  ،ػعن عائشة (رضي آ عـفا) ؼاؾت ( :ؽان ردول
آ  -صؾى آ عؾقه ودؾم  -إذا دخل اؾعشرُ ذدٖ ؿكزرَه  ،وأحقَا ؾقؾه  ،وأقؼظَ أفؾَه) ،
وؿعـى ذد ادلكزر  :أي اجمفد يف اؾعلادة وبذل ودعه ػقفا  ،وؼقل  :ؽـاقة عن اعمزال
اؾـساء  ،ويف رواقة ؼاؾت  " :ؽان ردول آ (صؾى آ عؾقه ودؾم) جيمفدُ يف اؾعشرٔ
اِّواخرٔ ؿن رؿضانَ ؿا ال جيمفدُ يف غرئه ".
وؼقام اؾؾقل وخباصة يف فذه اؾعشر اِّخرية ؿن رؿضان ؿن أرجى أبواب
اؾؼلول عـد آ (عز وجل)  ،وؼد أذار احلق دلواـه وتعادي إدي علاده ادلمؼني ،
وحاهلم يف ؼقام اؾؾقل  ،ػؼال دلواـه { :إٔنٖ اؾْؿُمٖؼِنيَ ػِي جَـٖاتٍ وَعُقُونٕ * آَخِذِقنَ ؿَا
آَتَافُمِ رَبٗفُمِ إٔـٖفُمِ ؽَاـُوا ؼَلِلَ ذَؾِكَ ؿُوِسِـِنيَ * ؽَاـُوا ؼَؾِقؾًا اؾؾَّقِلٔ ؿَا قَفِهَعُونَ * وَبِاؾْأَدِوَارٔ
فُمِ قَسِمَغِػِرُونَ} ،ؽؿا أن ؼقام اؾؾقل واؾمفهد واؾوؼوف بني قدي آ دلواـه فو دأب
ادلؤؿـني اؾصاحلني  ،وفذا ؿا بقـه ربـا (عز وجل) يف ؼوؾه  { :تَمَهَاػَى جُـُوبُفُمِ عَنٔ
اؾْؿَضَاجِعٔ قَدِعُونَ رَبٖفُمِ خَوِػًا وَرَؿَعّا وَؿِؿٖا رَزَؼْـَافُمِ ُقـِػِؼُونَ * ػَؾَا تَعِؾَمُ ـَػْسْ ؿَا أُخِػِيَ
ؾَفُمِ ؿِنِ ؼُرٖةِ أَعِقُنٕ جَزَاءّ بِؿَا ؽَاـُوا قَعِؿَؾُونَ } ،وقؼول تعادي { :أَؿَٖنِ فُوَ ؼَاـِتْ آـَاءَ اؾؾَّقِلٔ
دَــاجِدّا وَؼَائِؿّــا قَوِذَرُ اآلخِرَةَ وَقَرِجُو رَحِؿَةَ رَبٚهِ ؼُلِ فَلِ قَسِمَـؤي اؾَّذِقنَ قَعِؾَؿُونَ
وَاؾَّذِقنَ ال قَعِؾَؿُونَ إٔـٖؿَا قَمَذَؽَّرُ أُوؾُواْ اِّؾْلَابِ}.
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ّميَا  :حث األٍل على االجتَاد يف العبادة ّالطاعة يف ٍذِ األٓاو املباركة ،
ِّن اإلـسان ؿسكول عن أفؾه  ،اـطالؼا ؿن ؼوؾه (صؾى آ عؾقه ودؾم) ( :ؽُؾُّؽُمِ رَاعٕ ،
وؽؾُّؽم ؿسكولْ عن رَعِقٖمِه  ،ػاإلؿامُ راعٕ  ،وفو ؿسكولْ عن رعقٖمِه  ،واؾرٖجُل يف أَفؾِهِ
راعٕ ،وفو ؿسكولْ عن رعقٖمِه  ، )...وؼد ؽان اؾـيبٓ (صؾى آ عؾقه ودؾم) ؽنريّا ؿا قوؼظ
أؿفات ادلؤؿـني ؾؾعلادة واؾطاعة  ،ػعن أم دؾؿة (رضي آ عـفا) ؼاؾت :ادمقؼظ
ردول آ (صؾى آ عؾقه ودؾم) ؾقؾة ػزعّا  ،قؼول( :دُلِوَانَ اؾؾَّهِ ،ؿَاذَا أَـِزَلَ اؾؾَّهُ ؿِنَ
اخلَزَائِنٔ  ،وَؿَاذَا أُـِزٔلَ ؿِنَ اؾػِمَنٔ  ،ؿَنِ قُوؼِظُ صَوَاحِبَ احلُهُرَاتِ ـــ قُرٔقدُ أَزِوَاجَهُ ؾِؽَيِ
قُصَؾخملني ـــ رُبٖ ؽَادِقَةٍ ػِي اؾدٗـِقَا عَارٔقَةٍ ػِي اآلخِرَةِ).
وعؾى فذا ادلـفج دـار اؾصوابة (رضوان آ عؾقفم)  ،ودؾػـا اؾصٓاحل  ،ػؽاـوا
جيمفـدون يف اؾعشــر اِّواخر ؿن رؿضان تَ َؼ ٗرّبا إدي آ (عز وجل)  ،وأدوة بردول
آ (صؾى آ عؾقه ودؾم) ،ػفذا عؿر بن اخلطّاب (رضي آ عـه)  :ؽَانَ قُصَؾخملي ؿِنَ
اؾؾَّقِلٔ ؿَا ذَاءَ اؾؾَّهُ  ،حَمٖى إٔذَا ؽَانَ ؿِنِ آخِرٔ اؾؾَّقِلٔ أَ ِقؼَظَ أَفِؾَهُ ؾِؾصٖالَةِ  ،قَؼُــولُ ؾَفُـم :
اؾصٖالَةَ! اؾصٖالَةَ! ،ثُمٖ قَمِؾُو فَذِهِ اآلقَةَ{:وَأْؿُرِ أَفِؾَكَ بِاؾصٖالةِ وَاصِطَلِرِ عَؾَقِفَا ال ـَسِأَؾُكَ رٔزِؼًا
ـَوِنُ ـَرِزُؼُكَ وَاؾْعَاؼِلَةُ ؾِؾمٖؼْوَى}.
وقؼول ـلقـا (صؾى آ عؾقه ودؾم) ( :رَحِمَ اؾؾَّهُ رَجُؾًا ؼَامَ ؿِنَ اؾؾَّقِلٔ ػَصَؾَّى،
وَأَقِؼَظَ اؿِرَأَتَهُ ،ػَإٔنِ أَبَتِ ـَضََّّ ػِي وَجِفٔفَا اؾْؿَاءَ  ،ورَحِمَ اؾؾَّهُ اؿِرَأَةً ؼَاؿَتِ ؿِنَ اؾؾَّقِلٔ
ػَصَؾَّتِ ،وَأَقِؼَظَتِ زَوِجَفَا ،ػَإٔنِ أَبَى ـَضَوَتِ ػِي وَجِفٔهِ اؾْؿَاءَ).
ّميَا  :االجتَاد يف الدعاء  :وؼد أرذدـا إدي ذؾك ؼول آ تعادي يف ثـاقا
آقات اؾصقام{ :وَإٔذَا دَأَؾَكَ عِلَادِي عَـٚي ػَإٔـٚي ؼَرٔقبْ أُجِقبُ دَعِوَةَ اؾدٖاعٔ إٔذَا دَعَانٔ
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ػَؾْقَسِمَهِقلُوا ؾِي وَؾْقُؤِؿِـُوا بِي ؾَعَؾَّفُمِ قَرِذُدُونَ} ،وـلقـا (صؾى آ عؾقه ودؾم) أرذد إدي
ال تُرَدٗ دَعِوَتُفُمِ  ،اإلٔؿَامُ اؾعَادِلُ  ،وَاؾصٖائِمُ حِنيَ قُػْطِرُ ،
ذؾك أقضّا  ،حقث ؼال ( :ثَالَثْ َ
وَدَعِوَةُ اؾْؿَظْؾُومٔ قَرِػَعُفَا ػَوِقَ اؾغَؿَامٔ  ،وَتُػَمُّّٖ ؾَفَا أَبِوَابُ اؾسٖؿَاءِ  ،وَقَؼُولُ اؾرٖبٗ عَزٖ وَجَلٖ :
وَعِزٖتِي َِّـِصُرَـٖكِ وَؾَوِ بَعِدَ حِنيٕ) .
وإذا ؽان اؾدعاء يف ذفر رؿضان ؿسمول٘ا ػفو يف اؾعشر اِّواخر ؿـه أذدٗ
ادمولابّا ؾعؾه قؼع يف ؾقؾة اؾؼدر  ،ػعن أم ادلؤؿـني عائشة (رضي آ عـفا) ؼاؾت:
ؼُؾْتُ قَا رَدُولَ اؾؾَّهِ أَرَأَقِتَ إٔنِ عَؾِؿِتُ أَيٖ ؾَقِؾَةٍ ؾَقِؾَةَ اؾْؼَدِرٔ ؿَا أَؼُولُ ػِقفَا ؼَالَ( :ؼُوؾِي:
اؾؾَّفُمٖ إٔـٖكَ عَػُو ٙؽَرٔقمْ تُوِبٗ اؾْعَػْوَ ػَاعِفُ عَـٚى).
ّمً أٍنَا  :التكافل ّالرتاحه ّإغياء الفكزاء ّاملساكني يف ٍذِ األٓاو  ،دواء
بإخراج اؾزؽاة  ،أم باإلؽنار ؿن اؾصدؼات  ،أم بادللادرة إدي إخراج زؽاة اؾػطر
واؾمودعة ػقفا عؾى احملماجني  ،وؿعؾوم أن ؿن تؼرب ػقه خبصؾة ؿن اخلري ؽان ؽؿن
أدى ػرقضة ػقؿا دواه  ،وؿن أدى ػقه ػرقضة ؽان ؽؿن أدٓى دلعني ػرقضة ػقؿا
دواه  ،حمى قشعر اِّغـقاء باؾػؼراء  ،وجيعؾون هلم مما أػاض آ عؾقفم ؿن اخلري
ـصقلا  ،ػمسود بقـفم احمللة وادلودة  ،وقؽون اجملمؿع ؽاجلسد اؾواحد إذا اذمؽى
ؿـه عضو تداعى ؾه دائر اِّعضاء باؾسفر واحلؿى  ،ؽؿا ؼَالَ رَدُولُ اؾؾَّهِ (صؾى آ
عؾقه ودؾم) ( :ؿَنَلُ اؾْؿُؤِؿِـِنيَ يف تَوَادٚفِمِ وَتَرَاحُؿِفٔمِ وَتَعَارُػِفٔمِ ؿَنَلُ اؾْهَسَدِ إٔذَا
اذِمَؽَى ؿِـِهُ عُضِوْ تَدَاعَى ؾَهُ دَائِرُ اؾْهَسَدِ بِاؾسٖفَرٔ وَاؾْوُؿٖى).
ػرؿضان فو ذفر اؾمؽاػل واؾرتاحم  ،ذفر تمهسد ػقه ؿعـى اؾررية واؾرأػة
باؾػؼراء وادلساؽني  ،واؾقماؿى واحملماجني  ،واؾعؿلٔ عؾى إرعام اجلائعني  ،وإػطار
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اؾصائؿني  ،وؼد حنٖـا دقــا احلـقف عؾى اؾمضوقة واؾلذل واؾعطاء يف دلقل إدعاد
اآلخرقن وإدخال اؾسرور عؾى ؼؾوبفم وؿساعدتفم  ،قؼول ـلقـا (صؾّى آ عؾقه ودؾم)
حني دكل  :أَيٗ اؾـٖاسٔ أَحَبٗ إٔؾَى اؾؾَّهِ  ،وَأَيٗ اؾْأَعِؿَالٔ أَحَبٗ إٔؾَى اؾؾَّهِ؟ ػَؼَالَ (صَؾَّى
اؾؾَّهُ عَؾَقِهِ وَدَؾَّمَ)  ( :أَحَبٗ اؾـٖاسٔ إٔؾَى اؾؾَّهِ أَـِػَعُفُمِ ؾِؾـٖاسٔ  ،وَأَحَبٗ اؾْأَعِؿَالٔ إٔؾَى اؾؾَّهِ
دُرُورْ تُدِخِؾُهُ عَؾَى ؿُسِؾِمٕ  ،أَوِ َتؽْشِفُ عَـِهُ ؽُرِبَةً  ،أَوِ تَؼْضِي عَـِهُ دَقِـّا  ،أَوِ تَطْرُدُ عَـِهُ جُوعّا ،
ذفِرّا
وَؾَكِنِ أَؿِشِي ؿَعَ أَخٕ ؾِي ػِي حَاجَةٍ أَحَبٗ إٔؾَيٖ ؿِنِ أَنِ أَعِمَؽِفَ ػِي فَذَا اؾْؿَسِهِدِ َ
ػِي ؿَسِهِدِ اؾْؿَدِقـَةِ  ...وَؿَنِ ؿَشَى ؿَعَ أَخِقهِ ػِي حَاجَةٍ حَمٖى قُنَلٚمَفَا ؾَهُ ثَلٖتَ اؾؾَّهُ ؼَدَؿَهُ
قَوِمَ تَزُولُ اؾْأَؼْدَامُ).
أقْل قْلٕ ٍذا ّأستغفز اهلل لٕ ّلكه
*

*

*

احلؿد ٓ رب اؾعادلني ،وأذفد أن ال إؾه إال آ وحده ال ذرقك ؾه ،وأذفد
أن دقدـا وـلقـا حمؿدّا علده وردوؾه ،اؾؾفم صلٓ ودؾم وبارك عؾقه  ،وعؾى آؾه وصولـه
أذيعني ،وؿَنِ تَلِعَفُمِ بإحسانٕ إؾَى قومٔ اؾدٚقنٔ .
إخْة اإلسالو :
إذا ؽاـت اؾعشر اِّواخر ؿن رؿضان أقاؿّا عظقؿةً اؿنت آ تعادي بفا عؾى علاده
بأن أعطافا ـػوات رباـقة  ،حقث تمضاعف ػقفا احلسـات  ،وقعظم ػقفا اِّجر واؾنواب،
وقغػر آ تعادي ػقفا اؾذـوب واؾسقكات  ،ػؼد جعل آ تلارك وتعادي ػقفا ؾقؾة ؿن أعظم
اؾؾقاؾي وأػضؾفا وفي اؾؼدر  ،اخمص آ (عز وجل) بفا اِّؿة احملؿدقة عن دائر اِّؿم
إؽراؿا ؿن آ (عز وجل) ِّؿة حلقله (صَؾَّى آُ عَؾَقِهِ َودَؾَّمَ) حمى تؽنر حسـاتفا  ،وترتػع
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درجاتفا  ،ػعلادتفا أػضل ؿن علادة أؾف ذفر ؾقس ػقفا ؾقؾة اؾؼدر  ،ػعن ؿُهَافِدٍ (رضي
آ عـه) أَنٖ اؾـٖلِيٖ (صَؾَّى آُ عَؾَقِهِ وَدَؾَّمَ) َذؽَرَ رَجُؾًا ؿِنِ بَـِي إٔدِرَائِقلَ ؾَلِسَ اؾسٚؾَاحَ ػِي
دَلِقلٔ آِ أَؾْفَ ذَفِرٕ  ،ؼَالَ :ػَعَهِبَ اؾْؿُسِؾِؿُونَ ؿِنِ ذَؾِكَ  ،ؼَالَ :ػَأَـِزَلَ آُ عَزٖ وَجَلٖ { :إٔـٖا
أَـِزَؾْـَاهُ ػِي ؾَقِؾَةِ اؾْؼَدِرٔ * وَؿَا أَدِرَاكَ ؿَا ؾَقِؾَةُ اؾْؼَدِرٔ * ؾَقِؾَةُ اؾْؼَدِرٔ خَقِرْ ؿٚنِ أَؾْفِ ذَفِرٕ * تَـَزٖلُ
ادلَالَئِؽَةُ وَاؾرٗوحُ ػِقفَا بِإٔذِنٔ رَبٚفٔمِ ؿِنِ ؽُل ٚأَؿِرٕ * دَالَمْ فِيَ حَمٖى ؿَطْؾَعٔ اؾػَهِرٔ } ،ػعلادة
فذه اؾؾقؾة بإخالص تػوق ريل اؾسالح أؾف ذفر يف دلقل آ .
ومسقت ؾقؾة اؾؼدر بفذا االدم ؾعؾو ذأـفا  ،وعظم ؼدرفا  ،وػضؾفا عـد آ (عز
وجل)  ،ػػقفا أـزل آ ؽمابّا ذا ؼدر  ،عؾى ـيب ذي ؼدر  ،بوادطة ؿؾك ذي ؼدر  ،عؾى
أؿة ذات ؼدر  ،وؼقل ِّ :نٖ اؾعؿل ػقفا ؾه ؼدرْ عظقمْ  ،وؼقل :ؾؽنرة ادلالئؽة اؾـازؾة ػقفا ،
وـزول ادلالئؽة ؽؾه خري وبرؽة ،ػػي احلدقث ( :إٔنٖ اؾْؿَؾَاِئؽَةَ تِؾْكَ اؾؾَّقِؾَةَ ػِي اؾْأَرِضٔ
َأؽْنَرُ ؿِنِ عَدَدِ اؾْوَصَى) .
وؼد جعل آ ؼقاؿفا دللّا دلغػرة اؾذـوب  ،ؼال (صؾى آ عؾقه ودؾم) ( :ؿَنِ ؼَامَ
ؾَقِؾَةَ اؾْؼَدِرٔ ٔإميَاـّا وَاحِمِسَابّا غُػِرَ ؾَهُ ؿَا تَؼَدٖمَ ؿِنِ ذَـِلِهِ)  ،وؿن ثم ػعؾى ادلســؾـم أن حيـرص
عؾى إحقاء فذه اؾؾقؾة اؾعظقؿة ،وقسمنؿرفا يف راعة آ (عز وجل) .
وؼد أؿر اؾـيب (صؾى آ عؾقه ودؾم) بموري فذه اؾؾقؾة يف اؾوتر ؿن اؾعشر
اِّواخر  ،دلا ػقفا ؿن اؾعطاء واؾؽرم االهلي  ،حقث ؼال  ( :تَوَرٖوِا ؾَقِؾَةَ اؾؼَدِرٔ يف اؾوتِرٔ
ن–
ؿِنَ اؾعَشِرٔ اِّوَاخِرٔ ؿِنِ رَؿَضَانَ)  ،ويف رواقة ( :اؾمَؿِسُوفَا ػِي اؾعَشِرٔ اَِّوَاخِرٔ ؿِنِ رَؿَضَا َ
ؾَقِؾَةَ اؾؼَدِرٔ -ػِي تَادِعَةٍ تَلِؼَى  ،ػِي دَابِعَةٍ تَلِؼَى  ،ػِي خَاؿِسَةٍ تَلِؼَى).
وؼد أخػى آ (عز وجل) ؾقؾة اؾؼدر  ،ومل حيددفـا بؾقؾة حمددة  ،ؾقهمفـد اؾعلـاد
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يف رؾلفا واؾمؿادفا  ،ؾعل اؾعلد أن قصقلفا  ،خبالف ؿاؾو عقـت وعؾؿفا اؾـاس الؼمصروا
عؾقفا يف اؾعلادة دون غريفا  ،وهلذا ؽان ؿن دُـةّ اؾـيب (صَؾَّى آُ عَؾَقِهِ وَدَؾَّم) االجمفاد
يف اؾعلادة واؾطاعة يف تؾك اؾعشر  ،وبذل اؾودع يف حتري تؾك اؾؾقؾة اؾػاضؾة  -ؾقؾة
اؾؼدر  -اؾيت في خريْ ؿن أؾف ذفر  ،ػقهمفد اإلـسان يف ؼقام ؾقؾمفا وإحقائفا باؾذؽر ،
واؾمالوة  ،واؾدعاء  ،وقعؽف بؼؾله عؾى ؿا قؼربه ؿن ربه  ،رؾلّا ؾػضؾه وثوابه  ،وإدراؽًا
ؾؾقؾة اؾؼدر  ،ػقا هلا ؿن ؾقؾة عظقؿة خيرج ؿـفا ادلؤؿن رافرّا ؿن ذـوبه ؽقوم وؾدته
أؿه.
ػؾـورص عؾى أن ـغمـم فذه اِّقام باؾذؽر واؾدعاء  ،وتالوة اؾؼرآن  ،وؽل ؿا قؼربـا
إدي آ (عز وجل)  ،حمى ال ـؽون ؿن احملروؿني ؿن رريات آ تعادي يف فذه
اؾؾقؾة  ،ػإن احلرؿان يف فذه اؾؾقؾة فو احلرؿان احلؼقؼي  ،قؼول ـلقـا (صَؾَّى اؾؾَّهُ عَؾَقِهِ
وَدَؾَّمَ) (...ؾِؾَّهِ ػِقهِ ؾَقِؾَةٌ خَقِرْ ؿِنِ أَؾْفِ ذَفِرٕ ؿَنِ حُرٔمَ خَقِرَفَا ػَؼَدِ حُرٔمَ.)..
ىسأل اهلل تعاىل أٌ ٓتكبل ميا الصٔاو ّالكٔاو ّ ،أٌ ٓبلغيا لٔلة الكدر
ّأٌ جيعليا مً عتكائُ مً اليار ّمً املكبْلني

