
 
 
 
 
 
  

 
  عاشوراء وظیفة یوم

 

 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
 

. ھناك عبادة موصى بھا في یوم عاشوراء. نبینا المباركالیوم ھو التاسع من محرم والثامن في بعض البلدان. غدا ھو یوم عاشوراء 
 یغتسلواللناس أن ، یمكن لذلك .لن یكون ھناك مرض خطیر ،في ذلك الیوم فھو آمن من األمراض طوال العام اغتسلمن  یقول ملسو هيلع هللا ىلص الكریم

یجب علیك التسوق  .ملسو هيلع هللا ىلص نقوم بتنفیذ أمر نبینا الكریم أنناثواب  ننالیعود علینا بالفائدة وسس والعافیةصحة ال على نیةغًدا. القیام بذلك 
الكحل في  من یضع .یقول: دھن الكحل للحمایة من آالم العین ملسو هيلع هللا ىلصبركة. نبینا الكریم الیجلب ھذا لفقراء. لأفراد األسرة  صدق عنتللمنزل. 

اإلخالص في كل مرة سورة  11، تقرأ ، ھناك أربع ركعات خاصة بعاشوراءض خطیر بالعین طوال العام. أیًضاھذا الیوم لن یصاب بمر
 .إن شاء هللا قبلتهللا ی تقوم بالدعاء،وكیل". ثم  عمهللا ون حسبنامرة " 70 تتلو، ركعة. وفي النھایة

. 
، ألنھ في بعض البلدان ناس تقدیرھا وفقًا لبلد إقامتھمل، وفي بلدان أخرى بعد الغد. یجب على اًدافي بعض البلدان یكون الیوم العاشر غ

، یتم الحساب وفقًا لذلك. إذا ف طریقة حسابھ بالضبط. عند رؤیتھیمكن رؤیة القمر في وقت أبكر أو متأخًرا عن بلدان أخرى. نحن ال نعر
، مثل قضاء ، فكلما زادت عبادتكمباركیجب أال یفوتھم ھذا الیوم. نظًرا ألنھ یوم  .فقًا لبلدھملم یكن األمر كذلك ، فیجب أن یحسبوا و

الثواب. إنھا فرصة منحنا إیاھا هللا عز وجل. إنھ شيء نحتاجھ. ترى حالة العالم. ھناك كوارث وفیضانات زاد كلما ، الصلوات الفائتة
لن یأتي المطر رحمة بل ُر قَْیًظا والَوَلُد َغْیًظا" بخصوص ھذه األیام "یكوَن المطملسو هيلع هللا ىلص یقول نبینا الكریم  .وحرائق غابات في كل مكان

 .ال یستمعون لوالدیھم في آخر الزمان. إنھم ال یأتون كخیر بل كشر للناس. حفظنا هللا ، واألوالدكارثة
. 

، كل أنواع وسیلة للخیر. ھناك مصائب وأمراض یصبحواالدعاء أن ب نقومجب أن یتم فیھا قبول الدعاء. ی مباركة، ھذه األیام ھي أیام لذلك
ال  ،هلالج لجإذن من هللا  یوجد ما دام ال .، فعلوان الناس ھم من صنعوھا. إذا فعلوا، وما إذا كاتأتيالمشاكل ھذه األیام. یتساءل الناس من أین 

أنفسھم. نعوذ با�. هللا عز وجل سیحفظنا ، فإنھم یعرفون لوا ذلكإلى الطریق الصحیح. إذا لم یفع للعودة. إنھا تحذیر للناس أن تحدث یمكن
فال إذا لم یكن ھناك إیمان  .یمان أمر ال بد منھاإل، یجب أن یكون لدینا إیمان. صائب والمتاعب. یجب أن نؤمن بھذاوینقذنا من ھذه الم

هللا یحفظھم وأن أمر هللا سیحدث.  هلالج لج ح الناس وھم یعلمون أن هللا، یرتاكل شيء. عندما یكون ھناك إیمانب یحتمل الناس شیئاً. لقد دمروا
 . ومن هللا التوفیق  .إیماننا إن شاء هللا ویقويحفظنا ی
 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443محرم  8-2021/9- 17 
 


