
 
 
 
 
 
 
 

 عاشورا روز 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول هللا، مدد 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 حالخوش آنجا مردم. برگرديم و برويم راحت توانستيم خداوند لطف و مهربانی با که شکر را خدا

. بمانيم دتم اين توانستيم می فقط دهيم؟ب انجام توانيم می چه کاری اما نيست، کافی که گفتند آنها .بودند

 همانطور. هستند جا همه در بود شده کاشته، دانه های که موالنا شيخ ماشاءهللا .مانديم روز ۱۲ يا ۱۱ برای

دنيا هستند. همه آنها مهربانی و  های جا همه در آنها واقعا  آن يکی انتهای دنيا"، ماشاءهللا، " گويند می که

 می جمع هللا عشق برای آنها شکر را خدازيبای نشان می دهند و به آن يکی کمک می کنند. شکر به هللا. 

 .شوند

 

از نگرانی نجات شدند  پيامبران ، روزی است کهعاشورا روز. است عاشورا مقدس روز امروز

 دريافت روز اين در را خود درجه پيامبران و( حضرت ها) اولياء از بسياریشان و رها پيدا کردند. 

 هب و شد نجات افراد اين از او. گويد می سليم عليه حسين حضرت مان استاد مورد در نهايت، در. کردند

که با آن مردان ماندند،  بود بهتر او برای بار هزار شهادت. است اهشهيد سيد او. رسيد شهادت درجه

 درست. کرد اعطا ها درجه باالترين اوبه  شکوهمند و متعال خداوندمردانی که ارزش او را نمی دانستند. 

 تنها را وا آنهاپشه که خيلی درد ندارد و اثر شان را ديرتر ميبينيم، همينطور با شهيدها است.  يک گاز مثل

 مردم نهاآ يعنی که. دهند می ادامه فتنه اين در امروز تا آنها. کردند ايجاد را( اختالف) فتنه سپس و گذاشتند

 .می کشند اشتباه را به راه

 

 دوهر . نفرت مذهب نه ،است عشق مذهب اسالم دين. شود انجام نفرت با تواند نمی چيز هيچ

ردند و او را ک ظلم بيشتر" کنيم، نمی قبول را ديگری چيز هيچ ما" ،گفتند که کسانی. کردند خيانت طرف

مانند. ب سال صد دفقط توانستن امويان، بودن. امويان عرب، های ناسيونالسيت ديگرانتنها آنجا گذاشت. 

تا  قادر تمام زمان عباسيانکنترل را گرفتند.  عباسيانسپس عمر نمی کند. خيلی  ظلم. کردند ظلمآنها 

 رخ لمظ با تواند نمی چيز هيچ بنابراين،. دادند عثمانی سلطان به را خالفت آنها .بودن ها عثمانیرسيدن 

 نيز نندک می ايجاد را فتنه که افرادی. است لعنتی معنی ندارد. فتنه چيز هيچ .نيست خوب فتنه نيز. دهد

 .شوند می لعنت

  

 بخواهيد اگر. دنندار عبادت بارابطهی  هيچ. نيست عبادت هر چه و کردن گريه زدن، ضربه

  اگر .بود ديروز و امروز يا ،روزه بگيريد فردا و امروز توانيد می. بگيريد روزه بايد دهيد، انجام چيزی



 

 

 

 

 

 

 

در اين روزهای  را قرآن .ندارد وجود مانعی هيچ. روزه بگيريد روز سه توانيد می داريد، دوست

 .دش خواهند راضی (شما با) آنها و بود خواهد مفيد )خودتان( برای. بخوانيدسوره يس را . بخوانيدمقدس 

اگر کاری بايد انجام بدهيد، اين ها چيز های است . می شود راضینيز با )ما ها(  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

ه زدن ضربعبادت قبول می شود. موهای خودت را کشيدن و به خودت  عنوانکه بايد انجام بدهيد. به 

عبادت نيست. حقيقت را می گويم و جلو های خودمان )برای حقيقت را گفتند( جلو هيچ کسی نمی گيريم. 

 حضرت پيامبر همسر -( ره) خديجه حضرت مانمادر که هنگامی: بدهند نشان (ما به) را آنها دهيد اجازه

 حضرت پيامبر. شد شهيد او ،کرد فوت( ره) حمزه حضرت مان استادموهای خودش را کنديد؟  - (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

 اين. دارد وجود احاديث از بسياری. ، و موهای خودش را کشيدنفرياد نه و دادنه گريه کرد.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

 را چيزها چنين آنها. نيست خوب ها مرده برای زيرا نيست، خوب ها شهيد برای اين. نيست خوب کار

 .ندارند دوست

 

 وجود روزه امروزه البته،انشاءهللا برکت های هللا با ما ها باشند. . است مقدس روز يک امروز

 می نيست، درست عصر نماز از پس نافله يا سنت زيرا نماز. دارد وجود نماز رکعت چهار همچنين. دارد

 سپس. رکعت چهار مجموع دردر هر رکعت،  اجالسسوره  ۱۱  .دهيدانجام ب عصر زمان تا آنرا توانيد

 بخو. بخوانيد را آن توانيد می بنابراين ،شده است در کتاب ها ناميدبه هر حال . دارد وجود عاشورا دعای

 بيمار آينده سال تامی گيرد  غسل امروز که فردی. دهيم انجام را( بدن کامل وضو)  غسليک  که است

 و برکت برای کال فراوانی ،کمک کردن فرزندان به و خانه برای غذايی مواد نخريدانشاءهللا . شود نمی

 هک آنجا تا. يدبخوان سوره يس را و ،يدبخوان را قرآن ،. دعا کنيددهيدب انجام هم را کار اين. آورد می سال

 .دهيدب انجام توانيد می

 

 هيچ ،کس هيچ فتنه به هيچ جای برسند. و ستم و ظلم با توانند نمی. است محبت دين ،اسالم دين

 اينطوری عدالت و گذاشتمی  احترام محبتبا  (اصحاب) صحابهبه همه  عثمانی دولت .تواند نمی کس

 آن خداوند انشاءهللا. است جا همه در آنها خدمات. کند می دعا آنها برای ی، هنوزاسالم دنيا کل کرد. می

 .برسيم هم اوانشاءهللا به . است نزديک نيز سليم عليه مهدیانشاءهللا . کند ابدی را

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ محرم ۱۰


