
 

 

    

 يوم عاشوراء وبركته

 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

، جاء  نفسه ىما يطلق علالحج ، ،  الشيخ حضرةبهذه المناسبة .  لمناسبة جميلة وإجتمعناجديدة الليلة  سنةما شاء هللا لقد دخلنا 

،  ديسيمريدك  أنا  "يقول شيخ نعمة هللا . األولياء الكرام  وجاء. ته ندي )الشيخ محمد يضحك(. جاء قداسإف نعمة هللا خوجا

 .بركة بهذا العام يمر . إن شاء هللا  هلل شاكرون. نحن " والدك ، إن شاء هللامريد وكنت أيضا 

، حاولنا  بقدر ما نستطيع فعلسن. إن شاء هللا  في البداية والدعاءالصيام ببه  علينا ان نرحب. مبارك م هو شهر امحرم الحر

. للمرءكبيرة  نعمةفائدة كبيرة و  لهالصيام في اليومين التاسع والعاشر. الصيام  يه ءشوراعا. توصية نبينا الكريم لذلك القيام ب

 .الرزق ، ومن حيث  ، روحيا جسديا والراحةهللا يعطي البركة 

يسوا ل،  ، ولكن الناس يسيئون استخدامها نافع للناسمالهللا جميع أنواع  اعطى. و آخر الزمان ه ا. هذالحمد هلل كل شيء متاح 

، األغنياء، . الفقراءة ذلك قيم ونرفعيهلل وال  شاكرين. انهم ال يكونون ويصبحون متوحشين لبلوغ الهدف، شاكرين على النعم 

من ، وال يريدون أدنى مشقة أو أدنى إزعاج مع مراعاة االستياء  المسلمون وغير المسلمين قد أصبحوا متسامحين إلى حد ما

 . الذي يعطونه لهم

. لم  مثل هذه النعمةب يكونواالناس لم ،  ، قبل عشرين عاما بعيدمن وقت ليس . مشتكين هناك الكثير من الناس الذين يأتون 

قدس هللا الشيخ  موالنا،  عندما يكون الناس أحرار.  يكن هناك حتى ربع هذه النعمة ولكن لم يكن هناك الكثير من الشكوى

من المخجل أن يشعر الشخص بالملل  . . حياتنا قصيرة . ليس لدينا فراغ في حياتناشكواهم  تزداد، فارغين  يسميهم سره

 عرف كيف مرلن ت،  هللا التي امر بهاوقتك مع هللا وعلى األشياء  قضيت. إذا ا ابدا جيد ئاشي ليست. الشكوى  ويظل خامال

 .ويشتكون بإستمرار ،  قيمتها يعرفون، ال  النعمة يدركون، ال  ، كما نقول ، الناس . ومع ذلك ريقصوستشعر بأنه الوقت 

، أو  ، مخلوق من ستة أرجل أربعة أرجلبمخلوق ك يخلقناهللا ، كان يمكن أن  شاء. إذا  في أفضل صورة وجل هللا عزخلقنا 

 ان ندرك علينا،  لذلك . نفسك بنفسك تكون تظلم، فإنك ة ذلك . إذا كنت ال تعرف قيمكمشرف  خلقكي. ال يزال  أسوأ إذا أراد

 .الكريم  امرنا بها نبيناالعبادات واألشياء التي باحترامها والقيام  علينا، المباركة . عندما تصل هذه األيام ها ونقدر البركةهذه 

من و مذاهب. كما أن هناك أربعة  نفعلها كلها، ولكن ال يمكننا أن  عاشوراء يومكمية ال بأس بها من النصائح ل بالطبع هناك

، وليس  كشيخما رأيت من  اكمال واتباع. يمكنك  ، هذه العبادات هي بنفس الطريقة في وقت واحد أن نطبقها كلهاالمستحيل 

 منالكثير من األشياء  نبينا الكريم أخبرنا.  فعل كل شيءيستطيع أن يال  اإلنسان،  كما قلنا.  هناك حاجة ألي شيء آخر

 . إن شاء هللاكأنك فعلتها كلها ، ، ا منه ةواحد ت. حتى لو فعل رحمته

 

 



 

 

 

 

كون ي. ال يمكن أن الذي يليه أو  هبقسذي يصوم يوم عاشوراء واليوم النهي بالنسبة لنا أن  مالكري نبيناالنصيحة األولى من 

في تلك  يصاب بمرض شديدإن شاء هللا ال  يغتسل. من  يوم عاشوراء اغتسل " الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا. يقول لوحده 

في ذلك اليوم يعيش في وفرة  صدقةطي . الشخص الذي يع ال يعاني من ألم في العين كحلالالسنة ". إن الشخص الذي يضع 

الظهر في  صالة بعدعاشوراء صالة اربع ركعات . هناك مباركة المنزل لديه سنة الى . الشخص الذي يجلب البقالة  وبركة

،  بال حدود فضلهمن هللا ، يعطيك  . وبمجرد القيام بذلك الدعاء بعد ذلكب وتقوم ركعةاإلخالص في كل  11تقرأ  . ذلك اليوم

 . إن شاء هللا

. إن  هنا تكانقسمتهم .  وا إلى هنااؤ. هربوا من بالدهم وج كالهماإنهم غرباء ، . األوالد المباركين وتزوج هؤالء  النكاح تم

.  ، ويريدون سحقه أيضا ، رئيس العالم اإلسالمي . هذا البلد هو اآلن رأس اإلسالمببركتهم أيضا  ينشاء هللا الناس هنا مبارك

 . ومينساعد المظلترصة ألنها تقف بجانب المظلومين وولكن هللا لن يعطيهم ف

لماذا نحن  "الثبات ويستمرون بالقول . الناس الذين يعانون من ضعف اإليمان الذين ال يستطيعون ترد البالء قة صداليقال إن 

 واأن يكونلآلخرين ولكن ليس هناك شيء مثل ال يمكن  ي. أنت ترك ؟" في حين أن جميع المسلمين هم إخوة نساعد هنا وهناك

 مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم " الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينايقول  . هم مسلمونأنهم إخوة طالما إن.  إخوة

؟  ال تشعر أنه إذا كان لديك جرح في قدمكألذلك . "تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى  ، إذا اشتكى منه عضو مثل الجسد

 .هكذا . اإلسالم هو أيضا ستشعر بذلك 

سلب واغتصب العالم  . عالم الكفرأضعاف عشرة عز وجل هللا يعطي .  أينما كانوا يساعدون صدقة وامر مفيدانها ،  لذلك

. يء. ال يوجد شوجد صدقةت. لماذا؟ ألنه ال  ، وفي النهاية يموت الناس من الجوع استغلوا العالم كله، الناس  ظلمواكثيرا. لقد 

 ".ة سأعطي عشرة عندما تعطي واحد "ك وأخبرك وعد ، ولكن هللاتنتهي  إعطائها. إنهم يفكرون بمجرد  ال توجد مساعدات

. لهذا السبب  ، ال أحد يستطيع أن يحصل من هذا ويخرج منه ، إذا حاولت حساب ذلك . وإال هناك نعمة في هذا البلد الحمد هلل

. هللا ال  الخيرفعل جعلنا نواصل ي. هللا  لناس، وكمجتمع نحن بحاجة إلى أن نكون سعداء عندما نساعد هؤالء ا ، كفرد كدولة

:  . إنه وعد هللا الكفر إن شاء هللا ويهزماإلسالم   هللا ينصر. هللا  . ال سمح إن شاء هللا نرجو أن ال نسرق قرشا. لنفسنا نا يترك

 . تأتي أيضا إن شاء هللاس. تلك األيام  العالم كله سيصبح مسلما

  . أمين

 .ومن هللا التوفيق 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

زاوية أكبابا ، بعد الحضرة ،1439محرم  2017/2 -9- 22 

 

 



 

 


