
 
 
 
 
 
  

 
  بركة عاشوراء

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

 .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

 اعطینا ایاهعند هللا. إنھ ثمین.  ومبارك ممیزیوم ھو إن شاء هللا ھناك یوم عاشوراء في العاشر من محرم. لقد اقتربنا منھ. إن شاء هللا 
 هلالج لج. هللا مباركأعظم الشھداء في ھذا الیوم. إنھ یوم  وقضى، وجل مراتب األنبیاء في ھذا الیوم، ورفع مراتب األولیاءكھدیة. رفع هللا عز 

 .یرزقنا من بركتھ
 

ھناك ، سیكون لنظر عن مقدار المصاعب الموجودةافي ھذه األیام. لكن ھذا الضیق ال شيء. بغض  وباطنیةالعالم كلھ في ضائقة ظاھریة 
تأتي الراحة. بسم هللا الرحمن ، ثم أوالً  هللا عز وجل أنھ یجب أن یكون ھناك مشقة یقولأتي الراحة. ت، لن راحة في النھایة. بدون مشقة

. یقول هللا عز وجل أنھ سیكون ھناك مشقة ثم راحة. ھذا للمسلمین یكررھا مرتین ".) فَإِنَّ َمَع اْلُعْسِر یُْسًرا5إِنَّ َمَع اْلُعْسِر یُْسًرا ("  الرحیم
، ثم یفقدون كل شون في راحة ویسیطرون على العالمثم المشقة. یعتقدون أنھم یعی. ھناك راحة أوالً شراروللصالحین. والعكس بالنسبة لأل

. یستفید المحظوظون من ھذه األیام. یقضون ھذه األیام علیھمیؤسف كل أبنیة الشر. إنھم أناس  ویُزیلیھدم  وجل شيء على الفور. هللا عز
 .هلالج لج في مرضاة هللا المباركة

 
، ولكن إما في الیومین التاسع والعاشر أو أن نصوم لیس فقط في یوم عاشوراء یجب أن نصوم ھذا الیوم. یجب ملسو هيلع هللا ىلصكما قال نبینا الكریم 

ویحضر المزید من صدقة یعطى لحادي عشر من محرم. سیكون أكثر فضیلة. من الحادي عشر أو األیام الثالثة من التاسع إلى اوالعاشر 
وعالجھا الصدقة.  ،ھذه األیام فيالكوارث ھناك الكثیر من  .فلھ سنة مباركة بإذن هللا. من یعطي الصدقة یكون تحت الحمایة القوت لبیتھ

صدقة. ال یستطیع أن یعطي فقیر شخص قة ... ال یوجد صدأن یعطي  ملسو هيلع هللا ىلصیجب أن تعطي صدقة كل یوم. عندما لم یستطع نبینا الكریم 
أن  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  یقول، صدقة. فمن ال یستطیع أن یعطي ذلك، فسیتم احتسابھا على أنھا لیرة تركیة نصف لیرة أو حتى لو أعطوا

 .360صدقة ألعضائك الـ ین الضحى. ھذه الصالة تساوي یصلي ركعت
 

إظھارھا على أنھا عبادة الشریعة والطریقة. ھناك أشیاء عدیمة الفائدة تماما اآلن. یتم  ذي تظھره، والاإلسالم ذي أظھرهال سك بالطریقتم
بضرب  تربیة نفسك، فعلیك التحكم فیھا. ال یمكنك تربیة نفسك، في حین أنھا ال ترتبط باإلسالم على اإلطالق. إذا كنت ترغب في للناس

 يھ ه، یجب أن تؤدي عبادتك وال تؤذي أحداً. ھذنفسكنفسك أمر مختلف. یجب أن تتحكم في  تربیةتعذیب. وتعذیب نفسك. إنھ لیس سوى 
 .الذنوب. وإال فإنك تؤذي نفسك وتؤذي اآلخرین. ال تحصل على أي ثواب. أنت ال تحصل إال على تربیة النفس

 
ال واإلسالم أشیاء على أنھا من  ظھر لھماُ لین الذین لضالكثیر من األشخاص المُ لنا. ھناك عن الطریق الصحیح. هللا ال یض یحیدناال هللا 

نرجو أال نفوت ھذه الفرصة. هللا یرزقنا هلالج لج. هللا  التقرب منباإلسالم. دین االسالم دین الرحمة. إنھ دین الجمال. ھذا الیوم یوم  اعالقة لھ
 . ومن هللا التوفیق  .بركة محرم إن شاء هللانرجو أن تنزل علینا جمیعا من بركتھ. 

 
 الفاتحة .
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