


  

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الم عىل ـالة والسـوالص ،احلمد هلل

 .رسول اهلل

 :فهذه فوائد وخالصات جمموعة يف

ة ، عبادات الَعْشر األوائِل من ذي احِلجَّ

 .أسأل اهلل أن ينفع هبا

                                     

 حممد صالح املنجد



  

 

فاضَل اهلل تعاىل بني خملوقاتِه،  .1

، عَضها عىل بعٍض درجاتورفَع ب

اِم والشهوِر عىل  ل بعَض األيَّ ففضَّ

َ األَُول من  اَم الَعْشر بعٍض، فجعَل األيَّ

امِ  ة أفضَل أيَّ نيا، و ذي احِلجَّ جعل الدُّ

ام  يوم النَّحر، هاأفضل وأفضل أيَّ

 :األسبوع يوم اجلُُمعة، وأفضل الليايل

ِ األواخِر من رمضان ، ليايل الَعْشر

ر. وأفضلها ليلة  الَقدر



  

 

ْهرِ  .2 اِم الدَّ ، َنَفحاٌت وِهباٌت  هلل يف أيَّ

دين، ومنها:  يمتنُّ هبا عىل عباِده املوحِّ

ة ُ األوائُِل من ذي احِلجَّ  ي؛ فهالَعْشر

موِسٌم عظيٌم من مواِسم الطاعات، 

به املؤمنون، ويشتاُق إليه ِعباُد اهلل  يرتقَّ

ا  رجات، وسدًّ دون، رفًعا للدَّ املَُوحِّ

استدراًكا للنقص، للَخَلل و

َتِهدر لن؛ فوتعويًضا ملا فات فيها،  جر

 رمحاِت اهلل. َتِمسر نلولر 



  

 

ة  .3 ُل من ذي احِلجَّ
الَعْْش األوائِ

نيا عىل اإلطالق ام الدُّ ؛ ففي أفضُل أيَّ

الُِح »احلديث:  َعَمُل الصَّ اٍم الر َما ِمنر َأيَّ

اِم اهلل فِيَهنَّ َأَحبُّ إََِل  َيَّ ِمنر َهِذِه األر

 ِ َعْشر  َوال اهلل،فَقاُلوا: َيا َرُسوَل ، «الر

َهاُد يِف َسبِيِل  ِ  َوال»فَقاَل:  ؟اهللاجلر

َهاُد يِف َسبِيِل  ِ ، إاِلَّ َرُجٌل َخَرَج اهللاجلر

ِجعر ِمنر َذلَِك  ِسِه َوَمالِِه َفَلمر َيرر بِنَفر

 
ٍ
ء ما العمل يف » :ويف رواية، (1)«بََِشر



  

 

 :ويف رواية ،«... أيام أفضل

 .«أزكى» : روايةويف ،«أرجى»

 يف هذه الَعْْش األعامل فرائُِض  .4

أفضُل من الفرائض يف غريها، 

 فيها والنوافلوُمضاَعَفُتها أكثر، 

، لكن نوافل أفضل من نوافل غريها

الَعْشر ليست أفضَل ِمن فرائِض 

 .(2)اغرِيه

الة يف هذه الَعْشر أفضل ِمن  .5 فالصَّ

نة، وكذا الصوم،  الصالة يف سائر السَّ



  

 

كر قراءو عاء، ة القرآن، والذِّ ر، والدُّ

ع إَل اهلل،  الوالَدين،  وبِرُّ والترضُّ

ِحم، وقضاء حوائج  وصلة الرَّ

باع  الناس، وزيارة املرىض، واتِّ

وإطرعام اجلنائز، واإلحسان إَل اجلار، 

ى نفُعها، الطعام،  واألعامل التي يتعدَّ

 .هكذاو

يُعمُّ والعمِل فيها َفْضل الَعْْش  .6

، لكن ليايل الَعْشر يلالنهاَر واللَّ 

األواخر من رمضان أفضل من ليايل 



  

 

ة؛ الشتامهلا عىل ليلة  ِ ذي احِلجَّ َعْشر

ام  ر، وأيَّ ة  من ذي احلِ ْشر العَ الَقدر جَّ

النحر ويوم الشتامهلا عىل يوم ؛ أفضل

 .(3) فة ويوم الرتويةرَ عَ 

من  أنواعٌ يف هذه الَعْْشِ  عُ مِ تَ َتْ  .7

يف  عُ مِ تَ ال َتر  ،العبادات العظيمة

 ،احلَّج، واألُضحيةغريها، وهي: 

يام، باإلضافة إَل  الصالة، والصِّ

دَ   .(4) قةوالصَّ



  

 

ِمن َفْضل الَعْْش: أنَّ اهلل تعاىل  .8

فقال: ؛ لةبلياليها الفاِض أقسَم 

[ ٍ ِر * َوَلَياٍل َعْشر َفجر يايل ، [َوالر واللَّ

ة ذي احلِ ْشر العْش هي: عَ  يف قول  ،جَّ

ين من  ف لَ السَّ مجهور املفِّسِّ

 .(5)وغريهم

اوِمن َفْضل الَعْْش:  .9 امُ  أَّنَّ  األيَّ

كات التي رشَع اهلل بارَ املُ  املعلوماُت 

ِذكَره فيها عىل ما رزَق من هبيمة تعاَل 

َهُدوا َمنَافَِع ]؛ كام قال: األنعام لَِيشر



  

 

َم  ُكُروا اسر اٍم اهلل هَلُمر َوَيذر يِف َأيَّ

ُلوَماٍت َعىَل َما َرَزَقُهمر مِ  نر هَبِيَمِة َمعر

َعامِ  َنر هي ام املعلومات األيَّ و، [األر

ام العَ  ةْشر أيَّ عند ،  األَُول من ذي احِلجَّ

ين  .(6) مجهور العلامء وأكثر املفِّسِّ

خامتة األشهِر » ه  ْْش هذه العَ  .11

التي قال اهلل ، املعلوماِت أشهِر احَلج  

ُلوَماٌت ]فيها:  ُهٌر َمعر َجُّ َأشر ، [احلر

 من ْشر دة وعَ عر قَ وهي: شوال وذو ال

ة كام ُرِوَي ذلك عن كثري ، ذي احِلجَّ



  

 

من الصحابة، كعمر، وابنه عبد اهلل، 

 ،اسوابن عبَّ  ،، وابن مسعودوعلّ 

وغريهم، وهو قول أكثر  ،ريبَ وابن الزُّ 

 .(7) «التابعني

 أنَّ فيها يومَ  ِمن َفْضل الَعْْش: .11

ين، ، فةرَ عَ  الذي أكمل اهللُ فيه الدِّ

، كام قال َمة عىل املسلمنيوأتمَّ النِّعر 

ُت َلُكمر ِدينَُكمر ]سبحانه:  َملر َم َأكر َيور الر

ُت َعَليرُكمر نِعر  َمر َمتِي َوَرِضيُت َلُكُم َوَأْتر

ال ِسر نا مَ اإلر  .[ِدير



  

 

 فيها يومَ ِمن َفْضل الَعْْش: أنَّ  .12

 أعَظموهو احلَجِّ األكرب،  ، يومالنَّْحر

ام عند اهلل تعاَل؛  ث: يف احلديكام األيَّ

اِم ِعنرَد » َيَّ َظَم األر َتَباَرَك اهلل إِنَّ َأعر

َقرِّ  ُم الر ِر ، ُثمَّ َيور ُم النَّحر  .(8)«َوَتَعاََل: َيور

ُم الَِّذي يوم القّر: هو ] يَور رِ يل الر َم النَّحر ي بذلكَيور  ، ُسمِّ

وَن فِيِه بِِمنًى َد َأنر َفَرُغوا ِمنر َطَواِف  ،أِلَنَّ النَّاَس َيِقرُّ َبعر

اُحوا[ا رَتَ ِر َواسر َفاَضِة َوالنَّحر ِ  .إلر

يف هذه الَعْْش العمل الصالُح  .13

مان أفضُل من غرِيه  ِف الزَّ ؛ لَِْشَ

ِف  بالنِّسبة ألهِل األمصار، ورَشَ



  

 

اِج بيِت اهلل الزمان و املكان حلُجَّ

 احلرام.

َلُف الصالح َرمِحَهم اهلل  .14 كان السَّ

حيِرصون أشدَّ احِلْرِص عىل االجتهاد 

، وكانوا ذه الَعْْش بأنواع الطاعةيف ه

 .التعظيم يعظِّموَّنا غايةَ 

 إذا دخَل  ري بَ ُج  بنُ  سعيدُ فكان 

حتى شديًدا، ا اجتهادً  العْش اجتهدَ 

! وكان حيثُّ عىل ر عليهدِ قر ما يكاد يَ 



  

 

 ال» العبادة يف ليايل الَعْشر ويقول:

 ِ َعْشر َجُكمر َلَيايِل الر ِفُئوا ُُسُ  .«ُتطر

:  هدّي النَّ نثامعُ  أبوويقول 

: عْشات ثالث مونظِّ عَ يُ  كانوا»

 ْشر والعَ ، رمضان من األخري ْشر العَ 

 لاألوَ  ْشر والعَ ، ةجَّ احلِ  ذي من لاألوَ 

 «.محمرَّ  من

عىل املسلم أن ُيباِدَر إىل اْغتِنام هذه  .15

ام والليايل  - الَعْْش  التعبُّد يف  -األيَّ



  

 

، وتعمري األوقات األعامل الصاحلةو

 الُقُربات.بالطاعات و

َنِجَد يف أنُفِسنا النشاَط  أنَّ وعجيٌب 

للعمل والطاعة يف واجِلدَّ واالجتهاَد 

يف هذه ل ونفرُت ثم نكَس رمضان، 

ام  ا أعَظُم من أيَّ ام، مع أَّنَّ األيَّ

 رمضان، والعمل فيها أحبُّ وأفضُل 

 عند اهلل تعاَل!

وقاِت األمن ضياِع ر ر احلذَ احلذَ  .16

ِ يف النَّ وم، والقيل يف هذه الَعْشر



  

 

، املقاطع والقنواتوالقال، ومشاهدة 

 إنَّ واالنشغال بمواقع التواُصل؛ ف

غنيمٌة وُفرصة ال ذا املوسم ه

ض  .تعوَّ

أفضُل األعامِل يف هذه الَعْْش:  .17

َلُه احلَجُّ املربور ليَس »، واحَلجُّ املربور

َنَّةُ  ًة إذا كان ، (9)«َجَزاٌء إاِلَّ اجلر خاصَّ

 لِ أتى به عىل أكمَ ف»الفريضة،  َحجَّ 

 ، وجوه الرِبِّ 
ِ
الواجبات  من أداء

مات، وانضمَّ إَل  واجتناِب  املحرَّ



  

 

ببذل ، إَل الناس ذلك اإلحسانُ 

السالم وإطعام الطعام، وضمَّ إليه 

 والثََّج  والَعجَّ  ،عزَّ وجلَّ ِذكر اهلل  كثرةَ 

وهو رفع الصوت بالتلبية وَسوق -

ي  .(11) «-اهلَدر

ه الَعْْش ِمن يف هذيسنُّ اإلكثار  .18

وقاِت وعىل األيف كلِّ ، ِذْكر اهلل تعاىل

حواِل، قائاًم وجالًسا األمجيِع 

 .ومضطِجًعا، راكًبا وماشًيا



  

 

التهليل والتكبري  منواإلكثار  .19

ثُِروا  ...»: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ،والتحميد َفَأكر

برِِي  لِيِل َوالتَّكر فِيِهنَّ ِمَن التَّهر

ِميدِ   .(11) «َوالتَّحر

اج بيته وقد قال اهلل تعا َل عن ُحجَّ

َهُدوا َمنَافَِع هَلُمر ]احلرام:  لَِيشر

َم  ُكُروا اسر ُلوَماٍت اهلل َوَيذر اٍم َمعر يِف َأيَّ

َعامِ  َنر  .[َعىَل َما َرَزَقُهمر ِمنر هَبِيَمِة األر

التكبرُي مع التسبيِح والتحميِد  .21

الصاحلات،  ؛ هنَّ الباقياُت والتهليلِ 



  

 

ُس  إَل اهلل،  اجلنَّة، وأحبُّ الكالم وَغرر

مما طلعت عليه ملسو هيلع هللا ىلص وأحبُّ إَل نبيِّنا 

وينبغي رفع الصوت الشمس؛ 

كر يف  ام، قائمنَي  هذهبالذِّ األيَّ

راكبنَي وماشني، يف   وقاعدين،

البيوت والشوارع، ويف املساجد 

قات، ويف األسواق وأماكن رُ والطُّ 

 العمل.

دوات وعموم املسلمني ينبغ  للقُ  .21

واملحافل إظهار التكبري يف املجامع 



  

 

والبيوت، وال بأس بإعالن ذلك 

ه يف األماكن بأنواع األجهزة الت  تبثُّ 

 املختلفة.

ريض  َكاَن اْبُن ُعَمَر َوَأُبو ُهَرْيَرةَ  .22

اِم  اهلل عنهام وِق يِف َأيَّ ُرَجاِن إىَِل السُّ ََيْ

انِ  َ  ُيَكرب 
ُ النَّاُس  ،اْلَعْْشِ َوُيَكربِّ

ا برِِيِِهَ  .بَِتكر

ِمن -  رانهر مَ  بنُ  يمونُ مَ ويقول 

م وإَّنَّ  الناَس  أدركُت »: -التابعني



  

 

ِ ون يف العَ ليكربِّ   ههُ بِّ َش أُ  حتى كنُت  ،ْشر

 .«باألمواج من كثرهتا

يف هذه العْش  التكبريمع  .23

 اهلل؛ صر بُقرب نَ نستحرض البشارة 

، وُيفَتُح غرُيهافبالتكبري ُفتَِحت خيرَب، 

 األعداء بإذن اهلل. وُُيَزمُ 

 :عاِن: مطَلٌق ومقيَّدالتكبرُي نو .24

ا التكبري املطَلق: مجيع فيكون يف  أمَّ

ام العِْش، وينتهي مع آخر يوٍم من  أيَّ

ام التْشيق،  ويكون يف مجيع أيَّ



  

 

، ويف واألحوال واألماكن األوقات

، اهلل تعاَل كرُ موضع جيوز فيه ذِ  كلِّ 

، صوَته به ويرَفعاملسلُم  بذلك جيَهر

ُكرُ ]اهلل تعاَل: قال  َم َوَيذر يِف اهلل وا اسر

ُلوَماٍت َعىَل َما َرَزَقُهمر ِمنر  اٍم َمعر َأيَّ

َعامِ  َنر  .[هَبِيَمِة األر

التكبري املقيَّد بأدبار الصلوات  .25

: يبدأ من فجِر يوِم عرفة املكتوبات

، ر(حر هر يوم النَّمن ظُ  :)وللحاجِّ لغري احلاّج 



  

 

ام  وينتهي بعد عص ثالث أيَّ

 التْشيق.

ق يت التكبري املطلَ ة يف توقَد مْ العُ  .26

عن عة متنوِّ  آثارٍ من  وردَ ما  :دواملقيَّ 

 .فلَ والسَّ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  صحابة

الواردة يف  غ التكبريأشهر صيَ  منو

، اهلل : »اآلثار رَبُ ، اهلل َأكر رَبُ رَبُ اهلل َأكر ، َأكر

رَبُ واهلل ، اهللإَلَه إاِلَّ  ال رَبُ ، ، اهلل َأكر َأكر

دُ وهلل  َمر  واسٌع. هذا ، واألمر يف«احلر



  

 

ة، ُيستحب  .27 صيام تِْسِع ذي احِلجَّ

يف  ، وقد جاَء صوُمهاأو ما تيَّسَّ منها

عن بعِض  بعض األحاديث وثبتت

َلف  .السَّ

ارٌة للخطيئات، وُجنٌَّة من و ياُم كفَّ الصِّ

ًما يِف »والنار والسيِّئات،  َمنر َصاَم َيور

َهُه َعنر النَّاِر اهلل َد اعَ بَ اهلل؛ َسبِيِل  َوجر

 .(12) «برِعنَي َخِريًفاَس 

 سنة نبوية ، لغري احلاجِّ َعَرَفة صومُ  .28

رُ كربى غنيمةٌ و ذنوب  ؛ فهو يكفِّ



  

 

 : َتِسُب »سنََتنير ِم َعَرَفَة َأحر ِصَياُم َيور

َلُه  تِي َقبر نََة الَّ َر السَّ َعىَل اهللِ َأنر ُيَكفِّ

َدهُ  تِي َبعر نََة الَّ  .(13) «َوالسَّ

ل يف صيام النف واألكمل األوَل  .29

 أن تكون - ومنه صوم عرفة -املعنيَّ 

ألجر ا نكولي؛ صيام من الليلالة نيَّ 

 . غري منقو كاماًل 

ن د األهل واألوالد ومَ ينبغ  تعاهُ  .31

لإلنسان عليهم والية بصيام يوم 

 ري بَ ُج  بنُ  كان سعيدُ ، ةفَ رَ عَ 



  

 

 رونَ حَّ َس تَ كم يَ مَ دَ وا َخ ظُ قِ أير »يقول: 

 .«ةفَ رَ عَ  يومِ  مِ ور لَص 

ِر ر  .31 سيئاتك عىل أن تغُرَب  احر

ِسه.يوَم َعَرَفة   مع ُغُروِب َشمر

هذه من التجارة الرابحة يف  .32

، مع للقرآن كاملةٌ  َخْتَمةٌ  :الَعْْش 

مِ  ِر والتفهُّ بكلِّ فإن اهلل يعطي  ؛التدبُّ

ٍف َحَسنة،  ِ أمثاهِلاَحرر ، إَل َعْشر

من آكد يف هذه الَعْشر  ةضاَعفَ املو

 .غريها



  

 

ال» .33  :ْعَد اْلَفِريَضةِ ِة بَ َأْفَضُل الصَّ

ْيلِ َصال واملسلم ال يقتص ، (14) «ُة اللَّ

 رمضان اجتهاده يف القيام عىل ليايل

 .ْشر العَ هذه  بل جيتهد أيضا يف قيام

األيام هذه يف  ن لك نصيٌب ليكُ  .34

ْسَتْغِفِريَن َواملُ ] :تعاىل من قوله

َكاُنوا َقلِياًل ]، وقوله: [بِاأْلَْسَحارِ 

يرِل َما  َحاِر *  َُيرَجُعونَ ِمَن اللَّ َسر َوبِاألر

ِفُرونَ  َتغر  ولِ زُ نُال فهو وقُت  ؛[ُهمر َيسر

 وإجابةِ  ،االستغفار بولِ وقَ  ،هلي اإل



  

 

  ،عاءالدُّ 
ِ
ال  فاللهمَّ  ؛نيلالسائ وإعطاء

 ك.لَ ضر نا فَ مر رِ َتر 

، وهي الطاعات َأَجل   منة قَ َد الصَّ  .35

ةٌ  ُبرهانٌ   ِصدق عىل لصاِحبِها وُحجَّ

 يومَ  ظلِّها يف حُبهاصاويكون إيامنه، 

وء، مصارعَ  القيامة، تقي رُ  السُّ  وتكفِّ

، غضَب  وُتطفُئ  الذنوب، بِّ  الرَّ

زق، زيادةو املال يف سبب للربكةو  الرِّ

وه  يف ، صاحبها عىل اهلل وُُيلُِف 

 .هذه الَعْْش أفضُل ِمن غريها



  

 

 ورٌ ُس  :إىل اهلل األعاملِ  ن أحب  مِ  .36

أو  قةٍ دَ َص أو  ةٍ لَ بِص ، ه عىل مسلملُ ِخ ْد تُ 

 
ِ
هذه حاجة، فكيف لو كان يف  قضاء

 ؟ْشر العَ 

37.  ، ُد أهِل احلاج  : تفقُّ ِمن الرِب 

، واإلحساُن إليهم، ورعايُة أطفاهلم

ا أو َخَلَفُه يف أهلِه »فَمن  َز حاجًّ َجهَّ

ِره، من غري أن  ...؛ كاَن له ِمثُل أجر

 .(15) «ينُقَص من أجوِرهم يشء



  

 

ه بعَده، وصاَر َخَلًفا له برعاية ]معنى )َخَلَفُه(: قاَم مقامَ 

 أموِره يف أهله[.

من العبادات العظيمة يف هذه  .38

ب إىل ثم  ،الَعْْش: صالة العيد التقرُّ

 ن ُسنَنِ وِها مِ ، األُْضحيةاهلل تعاىل ب

َفَصلِّ لَِربَِّك ]، قال تعاَل: ىداهلُ 

َحرر   .[َوانر

اإلمساك يف هذه العْش عن الشعر  .39

ية؛ عبادة واألظفار ملن أراد األضح

بُغُروِب شمِس آخِر يوٍم من تبتدئ 



  

 

دة؛ ففي احلديث:  إَِذا »شهر ذي الَقعر

ةِ  جَّ
ِ ُتمر ِهالَل ِذي احلر َوَأَراَد ، َرَأير

َي  ِسكر َعنر  ؛َأَحُدُكمر َأنر ُيَضحِّ ُيمر َفلر

َفاِرهِ  ِرِه َوَأظر حتى »، زاَد يف رواية: «َشعر

ي  .(16) «ُيَضحِّ

ما  عليه ب هانَ ما يطلُ  ن عرَف مَ  .41

! أال إنَّ سلعة اهلل غالية، أال إنَّ ليبذُ 

فلنباِدر إَل األعامل سلعة اهلل اجلنَّة! 

بر إَل اهلل تعاَل توبًة الصاحلة، ولنَتُ 

نوب واملعايص  كِ برَتر نصوًحا؛  الذَّ



  

 

 مِ زر عليها، والعَ  عنها، والنَّدمِ  واإلقالعِ 

، مع َردِّ املظامل إَل ةودعىل عدم العَ 

ًقا بآَدمّي أهلها إن كان الذَّ  ، نب متعلِّ

َ بدايًة جديدةً لنو َعلر هذه الَعْشر  جر

ِذيَن آَمنُوا ]: لعهٍد مع اهلل َا الَّ َيا َأُيُّ

َبًة َنُصوًحا َعَسى َربُُّكمر  ُتوُبوا إََِل اهللَِّ َتور

ِخَلُكمر  َر َعنرُكمر َسيَِّئاتُِكمر َوُيدر َأنر ُيَكفِّ

ِري  َ  ِمنَجنَّاٍت َتر ََّنر تَِها األر  .[ارُ َتر

من فقه املسلم أن جيمع يف هذه  .41

 اخلاصة بهالعْش بني العبادات 



  

 

والعبادات  كالذكر والصالة،

النفع املتعدي ذات واألعامل الصاحلة 

  .ليزداد نفعه ويعُظم ثوابه

الصالُح يف هذه الَعْْش  الَعَمُل  .42

عىل  املسلمَ يرِّب  واجتناُب املعايص؛ 

، وحفظ حدوده ، تعظيِم شعائِر اهلل

ٌ يف شهٍر حرام،ف  وقد قال هي َعْشر

 َفال]: عن األشُهِر احلُُرمتعاَل 

ُفَسُكمر  ُموا فِيِهنَّ َأنر
لِ : وقال ، [َتظر

َا ِمنر اهلل َوَمنر ُيَعظِّمر َشَعائَِر ] َفإَِّنَّ



  

 

ُقُلوِب  َوى الر َوَمنر ]: وقال ، [َتقر

ٌ َلُه ِعنرَد اهلل ُيَعظِّمر ُحُرَماِت  َفُهَو َخرير

هِ   .[َربِّ

، ال .43 َعَمل الصالُح يف هذه الَعْشر

ُد فيه من الطاعات واخلريات،  والتزوُّ

ر  واستثامر هذه املناسبة التي ال تتكرَّ

خرُي تربيٍة للنفس عىل هو يف العام؛ 

؛ وزيادة اإليامن، اهلل تعاىل طاعةِ 

ليكون ذلك دافًعا للَعَمل َطوال 

نة.  السَّ



  

 

، أعناقناأمانٌة يف  ناوأوالدُ  ناتُ ازوج .44

 وٌل ؤَوَمسر  َراعٍ  ُكلُُّكمر »حلديث: ويف ا

 فلنجتهد يف تربية ،(17)«َرِعيَّتِهِ  َعنر 

،  ناأوالد عىل تعظيِم هذه الَعْشر

وْترينهم بهم يف الطاعة فيها، يرغتو

قبل هلم فضلها عىل ذلك وبيان 

وا  دوةً ، وأن نكون قُ دخوهِلا ليسَتِعدُّ

 .هلم يف تعظيمها

قبل العمل  الغنيمة، والعمَل  فالغنيمةَ 

 .نزول األجل



  

 

 

 َل اغتنامِ إ واملسلمنيَ  وفقنانسأل اهلل أن يُ 

ِره ، مواسم اخلري وأن ُيعيننَا عىل ِذكر

ِن عبادته ِره وُحسر  وُشكر

 واحلمد هلل ربِّ العاملني
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