
 
 
 
 
 
  

 
  عاشوراء فضائل

 

 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
 

. من صام الیوم بلغ عشرة آالف ثواب. ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم التي شرفھایام األمن ھو سنین عدیدة. الیوم  یبلغنا هلالج لج. هللا مبارك یوم عاشوراء
في ھذا الیوم. وھو یوم زواج نبینا الكریم من السیدة خدیجة.  نجوامعظم األنبیاء  أخرى من هللا عز وجل تم منحھا الیوم. فضائلھناك 

 حسین.النا حسن وسیدالعلي. ھي جدة سیدنا  نافاطمة والدة زوجة سید سیدتناخدیجة الكبرى ھي والدة 
 

، یعتبره البعض یوًما سیئًا ولكنھ . لذلكفضائل كثیرةوفیھ  مبارك. إنھ یوم النجاةیشیر هللا عز وجل إلى ھذا الیوم على أنھ یوم حقیقة في ال
الصحابة وأھل  حسین وأتباعھ. وصلالسیدنا  استشھد. هلالج لج من الفتنة ویوم بلوغ أعلى مرتبة عند هللا النجاةلیس كذلك. ھذا الیوم ھو یوم 

. وحصل على أعلى مرتبة مقابل ذلك. "ما عانى نبي كما عانیت" ملسو هيلع هللا ىلص البیت إلى أعلى المراتب. ال توجد رتبة أعلى. نبینا الكریم یقول
 تب تزداد حسب المعاناة.ارمال
 

حتى في عصره. لم یكن  ملسو هيلع هللا ىلص، الكریمبجعل فتنة. بدأت الفتنة بعد عھد نبینا  ال تفوتھ ،ثواب ھذا الیوم بفعل أشیاء أخرى لذلك ال تفوتوا
 ب ھذا الیوم الجمیل للفتنة.اال تضیعوا ثو ،. لذلكالنار"سآخذ معي كل الناس إلى "حق دائما. قال الشیطان الحق وحارب الالشیطان یرید 

شأننا التدخل في بعضھم البعض. لیس من بین فتنة بجعل  استشھدوا، أكثر من نصفھم ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم في الفتنة. أكثر صحابة  واتقعال 
مع نبینا  وا، ألنھم كانمذھب ، فإن كل واحد منھم ھو إمام. كل واحد منھم مثل إمامم كانوا یسیرون في الطریق الصحیحشؤونھم. وألنھ

، وذھبوا في ھذا الطریق. نحن ال نعرف حتى كیف نتوضأ بشكل صحیح. لذلك لیس علینا وعلیھ، كان لدیھم اجتھاد خاص بھم .ملسو هيلع هللا ىلصالكریم 
. نسأل هللا أن یغفر لنا وال یمتحننا. هللا ال . حفظنا هللا. حالنا سیئناھو أداء عبادتنا واالھتمام بحال تدخل في ھذا األمر. ما یجب علینا فعلھال

 یمتحننا.
 

من  الكثیر، ا قلنا، واستشھد سیدنا علي. كماستشھد، سیدنا عثمان استشھدسیدنا عمر قلنا ، باستثناء نبینا الكریم وسیدنا أبو بكر،  كما
أن تصبح شھیًدا  شھیًدا.اصبح نا حمزة وسیدسید الشھداء حسین السیدنا . كما أصبح استشھدوا آالف وعشرة آالف من الصحابة، الصحابة
فتنة سیئة. لذلك حفظنا هللا من الفتنة التي جاءت بعد ذلك. فتنة واحدة یمكن أن تدمر دولة بأكملھا ، ولكن هللا عز وجل یحفظ ال، لیس سیئًا

في  تقعوالكن معظم الناس سیحفظھم هللا. سیكونون في أمان هللا. ال وفتنة سیخسر. الدینھ وال فتنة یمكن أن تؤثر علیھ. فقط من یصنع 
 الفتنة.

 
 معهللا ون حسبنامرة " 70مرة سورة اإلخالص في كل ركعة. ثم  11ھو یوم العبادة كما قلنا. ھناك أربع ركعات تقرأ الفاتحة و الیوم 

دعاء عاشوراء. یقرأ أیضا  -في كل مكان  ". ثم ھناك الدعاء. ال نتذكره عن ظھر قلب، لكنھ مكتوب نعم المولى ونعم النصیروكیل ال
 اغتسلقم بالتسوق لعائلتك حتى تمر أیامك مع بركة.  وال إلھ إال هللا. أعط صدقة. وات الشریفةاقرأ الصل مرة سورة اإلخالص. 1000

قد یستخدم أشیاء أخرى بنیة الكحل. یقولون أن  الكحلالكحل في عینیك. من ال یستطیع العثور على  . ضعة وعافیةصحبللتمتع بسنة 
، افعل أشیاء جیدة. سلّم األعمال الخیریة الیوم. باختصار حسب كحل. قم بالكثیر منیُ و ر الفجل مفید للعیون. قد تمسح بھ عینیك،عصی

 إن شاء هللا. لى الناس وأدعو لھم. هللا سیقبلھع
 

حرائق ، الفتنة إن شاء هللا. ھناك كوارث ھذه ویطفئمھدي علیھ السالم السنین عدیدة. نرجو أن یأتي  نابلغیهللا . مبارك ھذا الیومیجعل هللا 
 إكراما تتوقف أینما كانتحفظھم من المصائب. نرجو أن سییحفظھم الیوم إن شاء هللا. هللا سفیضانات ودمار في كل مكان. هللا  ،غابات

 . ومن هللا التوفیق جنود اإلسالم والمسلمین. هللا یحميھذا الیوم إن شاء هللا. ل
 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443محرم  8-2021/10- 18 



 


