
 

    

 
 یوم عاشوراء

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .

،  قالوا أنھ لیس كافیا.  . كان الناس ھناك سعداء كنا قادرین على الذھاب والعودة بشكل مریح ھكرمهللا و بفضل،  الحمد -
قدس هللا الشیخ موالنا ، بذور  . ما شاء هللا یوما 12أو  11. بقینا لمدة  ؟ لم نتمكن من البقاء طویال ولكن ماذا یمكننا أن نفعل

. إنھم  " حقا ھم في كل مكان في العالم ما شاء هللا الطرف اآلخر من العالم كما یقولون " . تماما زرعت في كل مكان سره
 . . یجتمعون لمحبة هللالحمد - .  ، ویساعدون بعضھم بعضا ، یدرسون الجمال جمیعا یدرسون الخیر

 الكثیر. تلقى ووصلوا الى النجاة األنبیاء من محنتھم فیھ أنقذ الیوم الذي . یوم عاشوراء ھو المبارك الیوم ھو یوم عاشوراء 
. تم إنقاذه من ھؤالء الناس ووصل  سالمال علیھحسین ال، یقال عن سیدنا  . وأخیرا في ھذا الیوم مقاماتھمواألنبیاء  ءولیااألمن 
. تھ الذین ال یعرفون قیم ھؤالء الناس. كان االستشھاد ألف مرة أفضل لھ من البقاء مع  . ھو سید الشھداء االستشھاد مقامإلى 
.  لشھداءل بالنسبة ھكذا ، في وقت الحق اضر كثیرا وآثارھت. تماما مثل لدغة البعوض ال المقامات منحھ أعلى  عز وجلهللا 

 . الناس إلى الطریق الخطأ ونجذبی مبمعنى أنھ . حتى الیوم الفتنة بتلكانھم مستمرون وا بالفتنة . ثم تسببومن تركوه وحیدا 

. أولئك الذین  مظلوم. كال الجانبین  ، ولیس دین الكراھیةة حبم. دین اإلسالم ھو دین ال الكراھیةبال شيء یمكن أن یتحقق 
. تمكن  ، األمویین . أما اآلخرون فكانوا قومیین عرب وتركوه ھناك وحده ظلموه"،  نحن ال نقبل أي شيء آخر " قالوا

. وكان العباسیون قادرین على أن  العباسیون بعد ذلك استلم.  ال یدوم الظلم.  ظلموا. لقد  من البقاء لمدة مائة عامویون ماأل
فتنة لیست جیدة. ال. بالظلم ، ال شيء یمكن أن یحدث  . لذلك . سلموا الخالفة إلى السلطان العثماني العثمانيالعھد یدوموا إلى 

 .ملعونین أیضا  مفتنة ھال. الناس الذین یسببون  ملعونفتنة شيء ال. منھا  ال فائدة

. یمكنك الصیام  . إذا كنت ترید أن تفعل شیئا یجب علیك الصیام . ال عالقة لھ بالعبادةالى ذلك لیس عبادة ، وما  البكاء، اللطم 
 سورة اقرأ. لألولیاء  القرآن اقرأ.  بة. ال توجد عق . یمكنك الصیام لمدة ثالثة أیام إذا أردت ، أو كان أمس والیوم الیوم وغدا

. إذا كنت ترید أن تفعل  سیكون أیضا راضیا عنكنبینا الكریم .  عنك نراضی وسیكونون،  . سیكون من المفید بالنسبة لكس ی
دعوھم .  أي شخص وال نلزمعبادة. نقول الحقیقة نفسك لیس  ولطمعبادة. تمزیق شعرك . سیكون  شیئا ھذا ما ینبغي أن یكون

رضي ؟ توفي سیدنا حمزة  شعرهبنبینا الكریم شد ھل  -وجة النبي الكریم ز - رضي هللا عنھاخدیجة نا أمتوفیت : عندما  یرونا
.  . لیس من الجید القیام بذلك من األحادیث الكثیر. ھناك  شعرهب یشد. لم یصرخ ، ولم  نبینا الكریم بكى . ، استشھدهللا عنھ 

 . . ال یحبون مثل ھذه األشیاء للموتى اجید لیس كذلكللشھید  اجید لیس

. ألن السنة أو ركعات . وھناك أیضا أربعة الیوم صیام. بالطبع، ھناك  ان شاء هللا ینزل بركتھ علینا. هللا مبارك الیوم ھو یوم 
، ما مجموعھ  ركعةاإلخالص في كل  احدى عشر مرةالعصر.  قبل تأدیتھا، یمكنك  غیر مسموح بھا بعد صالة العصر النافلة

الغسل في ھذا بلقیام ا. انھ المر جید تھ ستطیع قرأت كأن بحیث. مذكور في كتب عاشوراء دعاء ثم ھناك ومن .  أربع ركعات
 بركة. شراء البقالة للمنزل وإعطاء األطفال یجلب  الیوم ال یصاب بالمرض حتى العام المقبل یغتسل. الشخص الذي  الیوم

 فعلھ . مما یمكنك وافعلا.  س، وقراءة ی القرآن الكریم ، وقراءة الدعاءقوموا ب.  ذلك وافعلا.  سنة كاملة إن شاء هللالونعمة 



 

 

 

 

. الدولة العثمانیة  ، ال أحد یستطیع . ال أحد والخالف بالظلمإلى أي مكان  ھم الوصول. ال یمكنالمحبة دین اإلسالم ھو دین 
. هللا  . خدماتھم في كل مكان لھم یدعو. العالم اإلسالمي كلھ ال یزال  وحكمت بھذه الطریقة بالمحبةجمیع الصحابة تحترم 

  . لتوفیقا ومن هللا . نصل إلیھ أیضا إن شاء هللا نرجو أن.  ان شاء هللا قریبسالم أیضا ال علیھمھدي الدائمة الى األبد .  ھاجعل

. لفاتحةا  
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