
 
 
 
 

 
  

 

 عاشوراء وشهر محرم
 

 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
 

أيضا ،   .تلقى معظم األنبياء النبوة في هذا الشهر  .مباركالشهر الم ، اشهر الحرالاليوم األخير من   .ماهذا الشهر هو محرم ، محرم الحر

 خصوصاالصالة ، إن شاء هللا ، العبادة ، ،  ]خاصة[، يتم قبول الصيام في هذا الشهر .المباركة في هذا الشهر أحوالهمهللا  أهلتلقى معظم 

 . في يوم عاشوراء

 ووصل إلى أعلى رضي هللا عنه أيضا عاشوراء هو اليوم الذي استشهد فيه الحسين  .فيه األنبياء نجىيوم عاشوراء هو اليوم الذي 

تكريمهم هو .  لهم مكان بجانبه ، إن شاء هللاويشرفونه ، يحبونه ، أولئك الذين يحترمون الحسين   .درجة اعلىهو  االستشهاد. المقامات 

لطرق بة سبالن  .ال توجد وسيلة أخرى ، في اإلسالم ، هذه هي الطريقة الوحيدة لمنحهم هدية  .قراءة القرآن ألرواحهم ، وإعطاء الصدقة

 . لوات ، وتقديم التالوة كهديةصالقيام بها هي تكريم أهل بيت ، وتالوة ال علينااألشياء التي   .هللا عز وجل الناس سيحاسبأخرى ، 

إذا تم التسوق في ذلك اليوم ، فإن السنة مليئة بالبركة ، الشخص الذي يقوم بالغسل الكامل   .ذلك اليومها في لقيام با وظائف يجب هناك

 مبارك ، في اليوم التاسع والعاشريوم  هذا  .تبقى عينيك قويتين -لصحة العين  هذا -إذا وضعت الكحل على عينيك   .وعافيةصحة بيتمتع 

أنه  نبينا الكريمعرف   .صلى هللا عليه وسلمالكريم نبينا  أمرنامحرم ، من الضروري الصيام كما  أو في اليوم العاشر والحادي عشر من

في أوقات   ." ، وليس ]فقط[ ليوم واحدالعاشر والحادي عشر، أو  سأصوم التاسع والعاشر " الصالة والسالمعليه قال . الدنيا يغادر س

 . على اإلطالقال يصوم أخرى ، ال بأس من صيام يوم واحد ، ولكن بالنسبة إلى عاشوراء إما أن يصوم يومين أو 

عليه سيظهر المهدي   .، إن شاء هللا امباركاً ، جيد هللا يجعله  .مئاالص هللا سبحانه وتعالىويكافئ ،  هذا األجر على لهللا عز وجيعطي 

الشخص الوحيد الذي سينقذ األمة هو المهدي   .ندعو هللا أن ينقذ األمة  .إن شاء هللا ، سنصل إليه العام القادم أيضا . في شهر محرم السالم

 ومن هللا التوفيق . .  لنا جميعا اومقدس اجيد،  اكون مباركينرجو أن   .رايتهإن شاء هللا ، سنكون تحت  عليه السالم .

 الفاتحة .
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