
 

 

    

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

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

والذین ال یسافرون بالتأكید  مرضى. الناس الذین لیسوا 10و  9 فيصیام . ھناك  . دعونا ال ننسى ذلك إن شاء هللا غدا التاسع من محرم
مر یأتي األ. قبل أن  كان یصومھ عتبر سنة مؤكدة . ألن نبینا الكریمی ولكنھ فرضا انھ لیس.  توصیة من نبینا الكریم، ألنھ  الصیام علیھم

 . ولكن ترك كسنة فرض. ثم تم رفع ھذا ال في محرم رض، كان الف رمضانبصیام شھر 

، ال یصبح  إن شاء هللا یغتسلثم الشخص الذي ومن .  تأخذ غسل. أوال  . ھناك ادعیةمبارك . إنھ یوم  العاشر من محرم ھو عاشوراء
. حتى عصیر شدید السواد تحتاج لجعلھ أنك ال  ھو بالكحلل على عیونھم ... ما نعنیھ حك یضعون. أولئك الذین  مریضا على نحو خطیر

 . عیون في تلك السنةیواجھون ألم في العین أو أمراض . وھم ال المرء  نورل ویقوي حالفجل یعتبر ك

 ركعات أربع. ھناك بركة كون ت. س ، یقول إن المرء یحتاج إلى جلب الكثیر من القوت ألسرتھ ومنزلھ في ذلك العام لكي یعیش في وفرة
الذي . ھو أیضا الیوم  ءولیااألكل األنبیاء والذي تم في اراحة . یوم عاشوراء ھو الیوم ركعة في كل  صإخال 11بعد الظھر مع  تؤدى

، اصحابھ، معھ حسین وزمالئھ المسافرین السیدنا  .عال مقام، على الرغم من انھ كان في مقام ، أعلى الشھادة  مقام حسینال نال فیھ سیدنا
 . جدا مباركیوم  ھوھذا السبب ل.  علىاأل وا الىارتفع

، ھذا  ا لنا". ال"ھذ ، مجموعة من المسلمین یعتقدونعاشوراء . لیس فقط ... اآلن عندما نقول  مطلوب من قبل جمیع المسلمین ھتكریم
یتم وسالبركة علینا  ستنزل. عز وجل ھذا الیوم بأمر نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم وأمر هللا  وتقدیراحترام  علینا.  لجمیع المسلمین

 . . لجمیع المسلمین ھو واحد منھم عاشوراء،  في السنة المباركة. ھناك عدد قلیل من األیام قبول دعاءنا 

. إن لم تھ على برك ونلحصیاالحترام و ینالون ھ. أولئك الذین یحترمون منھ یستفیدونجمیع المسلمین ، :  الحمد،  شيء جیدعندما یحدث 
 عز وجلضعة أیام في السنة. هللا بب یكرمنا لوج . هللا عزون أنفسھمیضرإنھم .  كما یحلو لھم فإذا،  غیر موجود ھذا، إذا قالوا كذلك  یكن

هللا .  نصبح أفضل إن شاء هللاو.  . هللا یعطي اإلسالم النصر في السنة التالیة مبارك.  مرة ، وھذا واحد من تلك األیامكل یكرمنا في 
 ومن هللا التوفیق .  . ھذا الیومل إكراما.  أصحابھا إن شاء هللا نرجو ان ترتد ھذ الفتن على. الفتن من ھذه  یحمینا
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