
 
 
 
 

 
  

 

 الحجةالعشر األواخر من ذو 
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم . بسم هللا الرحمن الرحيم . يقول هللا عز وجل
 

 َواْلَفْجر ِۙ َولَيَاٍل َعْشٍرِۙ 
 

هللا . كما قلنا من قبل ، يعطي مباركة هذه األيام العشرة األخيرة ، ليالي ذي الحجة حتى يوم العيد ، هي ليال  ". َواْلفَْجر ِۙ َولَيَاٍل َعْشٍرِۙ " 
 الفضائل .الفرص للمسلمين حتى يكسبوا المزيد من 

 
. هللا عز وجل  يعطي، يحب أن  الكريمكرم ، ال. صاحب  . ال أحد يعرف . هذه هي حسابات هللا واحد مقابلما ال يقل عن عشرة  يعطي

 . ويجدون الخير الحسنات. يعطي هذه الفرص ، بحيث يكسب الناس  فرص هاكل المباركة، لذلك هذه الليالي  ينهو أكرم األكرم
 

يمكن يوم حتى العاشر. أول من يمكن للمرء أن يصوم .  . غدا إن شاء هللا هو أول أيام ذي الحجة كما تعلمون ، هذا الشهر هو شهر الحج
ال يوجد شيء في  لكنوعرفات ، بقدر ما يستطيع المرء ، أو فقط في يوم ، تسعة أيام  ،ثمانية أيام إذا رغب  ،يصوم بضعة أيام أن  للمرء

، أو في اليومين الثامن األولى فقط التسعة . في األيام فقط . ال يمكن أن يصوم ذلك اليوم  هذا الشهر مثل الصوم في اليوم التاسع فقط
.  فرض، وهذا يعني أنها ليست  نافلة. وتسمى  . هذه كلها صيام تطوعي. يمكنك الصيام من الخامس حتى العاشرا مصيامهن يمك والتاسع
لكن و،  يؤدونهاأولئك الذين ال  ذنب علىإنه ليس هناك حيث . يؤدونها علينا ، بل أولئك الذين يتطوعون للقيام بذلك  فرضاهللا  اال يجعله
 اردت .لقيام بذلك إذا أنه يمكنك ا. يقول يؤدونها ألولئك الذين  فضائلهناك 

 
. افعل الخير ارغب باآلخرة  هذه الدنيا ،. ال ترغب في اآلخرة يجب أن تكون الرغبة نحو الخير قدر استطاعته . يفعل  على المرء أن
إن . الحسنات حاولوا على األقل في هذه األيام وأن يكسبوا . أولئك الذين ال يفعلون ذلك عادة يجب أن يقم بتأدية عبادتك .  قدر اإلمكان

 . من هللا التوفيقو . إن شاء هللا مبارك. م كته، وتستمر بر معبادته ونيواصلبحيث البركة ، لينالوا تستمر عبادتهم هللا ،  شاء

 
 الفاتحة .
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