
 
 
 
 
 
 
 

 عاشورا  روز   فیوظا 

 

 وبركاته،  هللا ورحمة عليكم السالم

 . الرحيم الرحمن هللا بسم. الرجيم الشيطان من هللا با أعوذ

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 مشايخنا،  يا مدد هللا، رسول أصحاب يا مدد هللا، رسول يا مدد

 .دستور   الحقاني، ناظم محمد شيخ الداغستاني، الفائز عبدهللا شيخ

 . الجمعية في والخير الصحبة طريقتنا

 

  ه ي توص  عبادت.   عاشوراست  مقدس   روز  فردا .   است هشتم  کشورها  یبرخ   در  و   محرم  ۹  امروز

  تمام   در  رديبگ   غسل  روز  آن  در  کس  هر:  ديفرما  یم (  ص)  اکرم  امبريپ .   است  عاشورا  روز  در  شده 

 یم   افراد  ،  نيبنابرا.    داشت  نخواهد  وجود  یجد  یماريب.   بود  خواهد  امان  در   ها  ی ماريب  از  سال  طول

 یاجرا  هنگام  و   است  سودمند  ما  یبرا  ،  یسالمت  تين  با  کار  نيا   انجام.   رنديبگ  کامل   وضو   فردا  توانند

 یاعضا  به.   ديکن  دي خر  خانه  یبرا  ديبا  شما.   ميکن  یم   افتيدر  را  ثواب  ،(  ص)  اکرم  امبريپ  دستور

  ی برا  کوهل  از  که  ديفرما  یم (  ص)  اکرم  امبريپ.   آورد  یم   را  برکت.   دي ده  صدقه  ريفق  افراد  و   خانواده

  به  سال  طول  تمام  در  ،  کند  استفاده  کوهل  از  روز  نيا  در  کس  هر.   دي کن  استفاده  چشم  درد  از  محافظت

 شما  ،  دارد  وجود  عاشورا  مخصوص  نماز  رکعت  چهار  ،   نيهمچن.   شد  نخواهد  مبتال  چشم   یجد  یماريب

  را "  ليوک   مالين  و   هللا  حسب"  مرتبه  ۷۰  انيپا  در  و .   ديخوان  یم   را  اخالص  سوره  بار  ۱۱  رکعت  هر  در

 . کند یم  قبول را آن  خداوند انشاءهللا ،  ديکن دعا سپس.  دي بخوان

 

 انسانها.   است  فردا  از   بعد  کشورها  یبرخ  در  و   است  روز  ن يدهم   فردا  کشورها  از  یبرخ  در 

 اي  زودتر  را  ماه  کشورها  از  یبرخ  در  رايز  ،  بزنند  نيتخم   خود  یزندگ   محل  کشور  اساس  بر  را  آن  ديبا

 یم  مشاهده که یهنگام .  مي دان ینم  قيدق را آن محاسبه ما.   کرد مشاهده  توان یم  کشورها ريسا از رتريد

  خود  کشور  اساس   بر  دي با  آنها  ،  صورت  نيا   ريغ  در.   شود  ی م   انجام  اساس  نيا  بر  محاسبه  ،   شود

 شتري ب  هرچه  ،  است  مقدس  روز  ک ي  که  يیآنجا   از.   بدهند  دست  از  را  روز  نيا  دينبا  آنها.   کنند  محاسبه

  و  عز  هللا  که  است  یفرصت  نيا.   ديآور  یم   دست  به  یشتريب  ثواب  ،  قضا  نماز  اقامه  مانند  ،  ديکن  عبادت

 ،   ايبال  جا  همه.   دينيب  یم   را  جهان  طيشرا  شما.   ميدار  ازين  آن  به  ما  که  است  یزيچ  نيا.   داد  ما  به  جل

 ًظا ي  ق    المطر    کون  ي: "ديفرما  یم   روزها  نيا  مورد  در(  ص)  اکرم  امبريپ.   دارد  وجود  یسوز  آتش  و   ليس

ل د    آخر  در  فرزندان  و   دي آ  یم   فاجعه  ک ي  عنوان  به  بلکه  د يآ  ینم   رحمت  عنوان  به  باران  ،"  غ ي ًظا  والو 

 وجود  به  انسانها  یبرا  یبد  عنوان  به  بلکه  یخوب  عنوان  به  نه  آنها .   دهند  ینم   گوش  خود  نيوالد  به  زمان 

 .کنه حفظمون  خدا.   نديآ یم 

 

  دعا   د يبا ما.   شوند  یم   رفتهيپذ  یدوست  یدعاها  که   هستند  یمقدس  یروزها  روزها  نيا  ،   نيبنابرا 

  وجود   مشکالت  انواع  ،  ها  یماريب  و   بالها  روزها  نيا.   باشند  ی کين   یبرا  یا لهي وس  آنها  که   ميکن  وادار  را

  انجام   ،  دادند  انجام  اگر.   اند  ساخته  را  آنها  انسانها  ايآ  و   اند  آمده  کجا  از  نهايا  که  پرسند  یم   انسانها.   دارد

 آنها.   فتندي ب  اتفاق  توانند  ینم   آنها  ،  باشد  نداشته   وجود   خداوند  طرف  از  یا  اجازه   که   یزمان  تا.   دادند



 به  ما.   دانند  یم   خودشان  ،  نکنند  را  کار  نيا  اگر.   برسند  درست  راه  به  تا  هستند  انسانها  یبرا  یهشدار

 .دهد یم  نجات مشکالت و  بالها نيا از را ما و  کند یم   محافظت ما از جل و  عز هللا ، مي بر یم  پناه خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجود  مانيا یوقت.   است الزم  مانيا.  "مي باش داشته مانيا دي با ، ميباش داشته اعتقاد نيا به ديبا ما 

 وجود  مانيا   یوقت.   اند شده  رانيو   زيچ  همه  از  آنها.  کنند  تحمل  را  یزيچ چيه  توانند  ینم   انسانها  ، ندارد

  ی م   محقق  زين  خدا  فرمان  و   کند  یم   محافظت  آنها  از  خدا   که  دانند  یم   و   هستند  آرامش  در  انسانها  ،   دارد

  دهد رو ين ما مانيا به و  کند حفظ را ما خداوند انشاءهللا. شود

 

 و من هللا توفيق.  

 الفطحه.  

 

 

  عادلحضرت شيخ محمد 

 ، درگاه أكبابا، فجر ۱۴۴۳ محرم ۹


