
 
 
 
 
 
 
 

    محرم ماه   

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد رسولنا على والسالم الصالة

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

 .دستور

 .الجمعيةطريقتنا الصحبة والخير في 

 

 

 الحرام محرم .هللا به شکر شد، شروع محرم ماه در امروز .کند پيدا ادامه هللا شاء ان ما جلسات

 نيکو دوره يک ماه روز اين دهم و اولين بين .است مسلمانان برای محترم ماه و بزرگ( مقدس محرم)

 در روز ده اين در روزه که کسانی  درجه .بگيريند روزه روز ده اين طول در توانيد می شما .است

 آينده سال اّول و سال پايان در گرفتن روزه" ،گويد می ما پيامبر حضرت .شود می خواهد باالتر بهشت

 .ميتونند اينطوری( روز ۱۰) بگيرند روزه توانند نمی که کسانی ."است روزه سال تمام مانند مثل

 

 حضرت .دهيد انجام دهم روز در تنها نبايد شاما .است خوب محرم ۱۱ـ۱۰ يا ۱۰ـ۹ بين روزه

 اعمال پاداش هللا .بگريند روزه هيچ يا روزه روز دو توانيد می هم شما .کرد ممنوع ۱۰ روز تنها پيامبر

 می  قبل از بيش او دهد، می جايزه هللا که هنگامی .دهد می خودش را ماه اين طول در شده انجام خوب

 اين از مارا برسد، پايان به پاداش که ترسد نمی هللا .زمان هر در برابر دو دهد می او .برابر دو دهد،

 .ندارد محدوديتی هيچ هللا توانايی .ندارد پايان هيچ هللا توانايی .کند دور فکر

 

 کشور امپراتور به کرد اختراع را شطرنج که کسی .کرد تعريف داستان يک ما عموی پسر 

 هديه، هيچ خواهم نمی: گفت مرد. دهم می هديه يک گفتم  و داشت دوست خيلی آنها امپراتور .داد نشان

 قبول اصرار او همانطور .بود هوشمند و باهوش بسيار مرد يک او البته، .کرد اصرار امپراتور اما

 قطعه يک هر در .دانرد وجود اسالت مربع ۶۴ اينجا در .زياد خيلی خواهم نمی او که گفت او نکردند،

 دو بار هر در را آن دهيد اجازه: گفت او و دوم، در قطعه دو اول، در قطعه يک گيريم، می قرار گندم از

 .بود هوشيار فرد يک وزير .است پذيرفته را آن و است آسان درخواست که گفت امپراطور .شود برابر

 

 در .نيستند امروز مثل حاضر حال در قديمی های زمان در پادشاهان و امپراطوران سالطين،

 با چه يا و وزير، ،پارلمان عضو يک او و کوه از چوپان يک آوردن مثل نبود چيزی يچ قديم، های زمان

 حال در .قديمی های زمان يا و عثمانی امپراتوری طول در مردم کرد می انتخاب سلطان .است انتخابات

 عضو و وزرا انتخاب و است مقابل در فرنگی گوجه يک انتخاب به چگونه دانند نمی که افرادی حاضر،

 افراد بود، صادق سيستم يک آن .است شيطان از سيستم اين .است فاسد حال هر به سيستم کل !پارلمان

  بزرگ وزيران مثل وزير نخست و ها وزير که خاص معنی با .شدن می انتخاب که بودن مخصوصی

 



 

 

 

 

 

 

 

 دانش رسيدن به قادر ديگری کس نا بزرگ وزيران نه کنيم، صحبت سالطين از بايد ما اگر .باشند

 .هستند

 

 .رسيد جا همه به وحشتناک طور به فرانسه انقالب از بد اما بودند، تالش در اّول از يهوديان

 می خارج داريم اصلی صحبت از ما کن، خاموش ما .ندادند انجام که هايی چيزی چه و انتخابات آنها

 کند، می توکل هللا به کشور اين .است نزديک انتخابات که آنجا از .است مهم موضوع اين اما شويم،

 آن گويند می جور چه آنها .شود می انجام است، تغيير حال در سرعت به که مردم احساسات با چونکه

 را پول توانيد نمی فسق فرد يک (.علنا گناهان که کسی) بگويم فسق نام با را آنها توانيم می ما را؟ افرد

 در کند می خرج او و ميزاری می او دست در پول شما .ندارد چيزی هيچ از دانش او .کند جويی صرفه

 بی) فايده بی سيستم يک انتخابات .آوردند در فسق دست از را پول بايد .زمان هيچ در معنی بی چيزهای

 .است اّول از( ارزش

 

 کشور، ساله پنج برنج و گندم خوشه! باشيد مراقب بلندی درخشان" گفت، امپراطور به وزير

 می که مرد اين برای شود نمی کافی. شود نمی مرد اين برای کافی اندازه به کند، رشد خيلی اگر حتی  

 چهار،چهار شود می دو،دو شود می يکی. شود می در ضرب افزايش که دليل خواهد،به می کمی گويد

 تمام از بعد اما کمی ابتدا در رسد می نظر به... چهارم و شصت شانزده، شود می هشت هشت، شود می

 ."شود می مرد اين برايی برداشت همه سال ۱۰ـ ۵ در که محصوالت

 

 در هللا به شدن نزديک و دهد، می نعمت ها، کاخ بهشت، مردم به هللا پاداش، آن از حساب در

 .کنيم درک توانيم می که معنای همان نيست الزم نزديکی معنای آن نزديکی، گوييم می وقتی .آخرت

 و .باشند شخص آن در هللا عشق و هللا، رحمت هللا، رحمت و لطف يعنی، هللا به نزديک فرد يک برای

 هللا که هستند آن دنبال ها آدم (.هستند نادر بسيار را آن) پيدا توانيد نمی اما دنبال به مردم است چيزی اين

 .باشد راضی ازشون

 

 می مغرور بشر .است ناچيز و درمانده بشر ببينيد، .است بزرگ پادشاهی يک رهبر امپراتور

 وجل عز هللا .نيستند هيچی هللا توانايی برابر در آنها .برد می رنج و کند می امپراتوری که زمانی شود

 اگر بنابراين .دوبرابر و دوبرابر رساند، می ضربدر و ضربدر زمان هز پيامبر حضرت امت برای

 حاال خوب اعمال اگر بنابراين .بعد کمی يک صد دو به آنها شدن تبديل هستند، صد حاال خوب اعمال

 .کند می پيدا افزايش نهايت بی تا هللا نزد در آن .شدن تبديل صد دو به آنها بعد کمی يک هستند، صد

 ضربدر دهد، می بيشتر و بيشتر هی بلکه دهد، نمی اندازه يک به وقت هيچ او .است هللا ويژگی سخاوت

 .رسد نمی پايان به جهان يا کشور يک پاداش موقع هيچ: که اين معنی به .دهد می

 

 پرستش .نيست بيهوده موجودات همه به يا و مسلمانان، به و مردم، به کمک و  خوبی هيچ

 که گویند می آنها .هستند نادان اکنون کردند، تحصیل که کسانی حتی مردم، بیشتر .نیست نتیجهبی

 خوب اعمال داشتید، هللا به اعتماد شما اگر .دادند انجام را آن و این آنها و کردند می زندگی بیهوده

  هللا نزد در آن های قابلیت و پاداش .گذارد نمی نتیجه بی هرگز را آن سپس دهید، ادامه و دهید انجام



 

 

 

 

 
 

 نوشته عذاب و رنج همه پاداش و  مشکالت تمام نکرديد، شورشی شما که زمانی تا .است شده نوشته

 .ببینید می را آن پاداش شما قطعا   .است شده

 

 مشکالت .است عاشورا روز آن آورند، می دست به تسکين محرم دهم روز در پيامبران همه

 ما موالنا .رسيدند روز آن در های درجه و مقام نيز اوليای .است مقدس روز يک. شوند می بلند

 هللا( نظر) نگاه و( فيض) فراوانی .رسيد شهادت به روز آن در همچنين( عنه هللا رضي) حسين حضرت

 درجه باالترين شهادت درجه .نيست بد چيز يک شهيد .است رسيده درجه باالترين به او .باشد ما انشاءهللا

 .است هللا نزد در

 

 نوک از تر سبک آن معنی !"کنند نمی احساس را درد شهدا" :گويد می( ص) پيامبر حضرت

 قلب صميم از( عنه هللا رضي) حسين حضرت و( عنه هللا رضي) حسن حضرت .است سوزن يک

 دليل همين به !دادند بهشون هديه خيلی با فرشته هزار صدها. بود آنها عاشق( ص) پيامبر حضرت

 است اين دهيم انجام بايد ما که آنچه .دانيم نمی ما که چيزهايی در قضاوت و مداخله، نيست، ماها وظيفه

 طرف از شفا آن که .کنيم درخواست( عنه هللا رضي) افندی حسين حضرت از( همت) معنوی کمک که

 نفر صد به شفاعت منظم طور به شهيد يک .انشاءهللا بکند ما طرف از شفاعت آن که .انشاءهللا باشد ما

 افندی حسين حضرت احترام به ما اگر .است درجه شکل اين به شفاعت، از شهيد، يک درجه .دهد می

 اين در ما همه   برای سود اين قطعا   قرآن، قرائت و کنيم ارسال( کامل قرائت) ختم و( عنه هللا رضي)

 .است قيامت روز تا زمينه

 

 يک تنها نه .داند می ما از بهتر هللا .است حکمت يک چيز همه در .آست اين در حکمت يک

 بب شفاعتش که است اين ترين مهم اما، .دارند وجود موضوع اين در حکمتی هزاران اما است حکمت

 آن در بزرگ حکمتی حال، اين با .گفتيم نه کافی اندازه  به دهيم توضيح صبح تا اگر البته .بياوريم دست

 البيت أهل. العابدين زين حضرت داشت، فرزند يک تنها( عنه هللا رضي) حسين حضرت .دارد وجود

 بقيه همه گذارند نمی( ص) پيامبر حضرت برای احترامی هيچ که افرادی از ماند، باقی او با( بيت اهل)

 . کردن شهيد را آنها

 

 حضرت و البيت أهل که گويد می طريقت چونکه. است مهم طريقت در ديگرهم حکمت يک

 را آنها شما اگر دهم، می پند دو  ها شما به من" گفت، ما پيامبر حضرت. هستند دين اصول( ص) پيامبر

(. ص) پيامبر حضرت به احترام ها طريقت همه." ."هستند البيت أهل و قرآن آنها. بازيد نمی داريد نگه

 خشک چوب يک شما. افتد بی اتفاق او به احترام بدون تواند نمی چيز هيچ. باشند او بدون توانند نمی آنها

( کمک) مدد برای بخواهيد او ازباشيد توانيد نمی کسی برای مفيد شما .نگذاريد احترام او به اگر هستيد

 و سنت، ،(واجب) وظيفه( ص) پيامبر حضرت به احترام .ميگوييم را همين هم ما .است( فرد) واجب

 [.کامل] شود نمی او بدون شما چيز هيچ .است چيز همه

 

 دهها و دارند وجود هزاران دانند می که کسانی .بخويد درس بخوايد که چقدر هر توانيد می

 عنوان به قلب با را قرآن توانند می آنها .گذارند نمی احترام را او که کسانی ميان در احاديث از هزار

  اين آن؟ از استفاده که است چيزی اما .فاتحه شده خوانده عنوان به توانيم می ما از تر راحت شده خوانده



 

 

 

 

 

 

 هللا رضي) حسين حضرت که کسانی .گذاريد نمی پيامبر حضرت به احترام شما اگر ندارد استفاده هيچ

 نفر ميليونها حال، اين با دانيم؟ می عربی چقدر .ما از بهتر بار هزار را قرآن دانند می شهادت به( عنه

( ص) پيامبر حضرت برای را چيز همه آنها .دادن اسالم برای را خود خون و جان عرب غير مردم از

  .هستند ما( ص) پيامبر حضرت محبوب و دوستان آنها .کردند فدا
 

 حضرت فرزندان بردن بين از و کردن امتحان برای شديم نه عرب که کنيم می شکر را هللا ماها

 های موقعيت آنها و گذاريم می البيت أهل به احترام.است احترام مورد را او ما مقابل در و ،(ص) پيامبر

 رهبران ها ما .اند داده آنها به .سطوح باالترين جداگانه، سطح به را آنها ما اجداد .دارند[ ويژه] ديگر

 .برکات آن به مطابق اسالم

 

 هللا. ببرند را سار اين خواهند می که هست همين خاطر به. هستيم اسالم رهبران ديگر بار يک

 روز اين در و محرم برکات برای کند پيدا ادامه اين شايد .کند کمک مارا هللا و بيفتد اتفاق اين که نخواد

." هستند دور رمق بی گذارند نمی احترام( ص) پيامبر حضرت به که مردم. هللا شاء ان عاشورا،

 .آخرت در هم همينجور

 

 شاء ان. باشد ما عاشق هم آن هللا شاء ان. هستيم( ص) پيامبر حضرت عاشق ماها هللا، به شکر

 که زودتر چه هر باشيم( السالم عليه) مهدی با دهد اجازه هم  هللا که هللا شاء ان .بدهد ادامه بندگی اين  هللا

 نورانی جا همه و بشود تميز هست، که هرچه و غمگينی، اين تاريکی، ستم، و ظلم اين .هست امکانش

 .هللا شاء ان بشود

 

 هر در اخالص يازده .عاشور روز در عصر و ظهر نماز بين وظيفه يک مثل رکعت چهار شما

 و "الوکيل نعم و هللا حسبنا" بخوانيد توانيد می شما اين از پس .است عاشورا روز از نماز اين .رکعت

 طور به دعا يک توانند می آنها دانند، نمی را آن که کسانی برای اما هست، هم خاص دعا يک .کنيد دعا

 در دارد بيشتر ارزش و بهتر داريد، ديگر فداکاری يا و( نذر) عقيقة شما اگر .کند می قبول هللا و منظم

 .کنيد قربانی را آنها روز اين

 

 مهم بسيار اين .باشند ما بر  ماه اين های برکت شآءهللا ان .باشد خوشحال ماها همه با هللا که

 اين به انشاءهللا، .بدهيم عاشورا روز در نيازمندان و فقرا به غذا توزيع و کنيم کمک کودکان به که است

 تمام انشاءهللا .است خوب خيلی روز آن در حمام و( کامل وضو) غسل .گذرد می برکت با امسال ترتيب،

 ترين مهم سه اين .بکنيد توانيد می که هست هم ديگری کارهای بسياری البته، .بگذرد سالمت با سال

 .هستند

 
 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل



 

 

 

 

 

 

 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ محرم ۲


