
 
 
 
 
 
 
 

 محرم  ۱۰اهمیت  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 افرادی. دارد وجود ۱۰ و ۹ روزهای در روزه. کنيمن فراموش را آن انشاءهللا .است محرم ۹ فردا

حضرت سنت  يک اين زيرا ، روزه بگيرند هاآن بايد قطعا نيستند، سفر حال در که کسانی و نيستند بيمار که

 دهش گرفته نظر در( مواکدا سنت) شده تاييداما يک سنت است. فرض نيست )اجباری(  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 ممحر در فرض ،بيايد رمضانکه فرمان  از قبلروزه می گرفت.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرچونکه . است

 .بود مانده باقی سنت يک عنوان به اما شد برداشته فرض آن سپس. بود

 

 وضوح)اول بايد غسل  .دندار وجود . دعایاست مقدس روز يک اين. است عاشورا محرم دهم

 که انیکس. شود نمی بيمار جدی طور به ،هللا خواست به دارد،غسل  که فردی سپس. بگيريد را( بدن کامل

به  ربچهت ميوه آب حتیسيا کنيد. با کاهل يعنی که مجبور نيستيد  منظورمان...  دارند کحل چشمانشان در

 چشم بيماری نه چشم درد نه سال طول اين در آنهاکحل قبول شده است و نور مان را قوی می کند.  عنوان

 .پيدا می کنند

 

، او می گويد فرد نياز دارد داشتند در اين سال( تنعم) یکافزندگی کردن و  فراوانیبرای در 

 ازنميک  ظهر از بعد. باشد برکت تواند می اين. بياورد خودش خانوادهو  برای فاميل کامل روزی و رزق

همه  و پيامبران همه که است روزی عاشورا روز. دارد وجود رکعت هر در اخالص ۱۱ با رکعت چهار

 يستگاها باالترين شهادت، درجه به حسين حضرت ی است کهروز همچنين. بودند پيدا کرده تسکين اولياء ها

. رفتند رباالت دوستانش، او، کنار اصحابش و حسين حضرت نما استاد. بود بلند درجه در که با اين رسيد،

 ، روزی بسيار مقدس است. روز اين که است دليل همين به

 

 گروهی عاشورا، گويند می وقتی حاال...  تنها نه. است نياز مورد مسلمان همه برای اين به احترام

ه ب احترام افتخار و بايد. است مسلمانان همه برای اين نه،". مال ماست اين" کنند، می فکر مسلمانان از

 و آمد خواهد ما بر برکتش. به اين روز بدهيم (هلالج لجهللا جل جالله )و  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر فرمان خطر

 همه برای. آنهاست از يکی عاشورا و دارد وجود سال در مقدس هایروز چند. کرد خواهدپيدا  پاسخ دعا

 .مسلمانان

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هک کسانی. هستند مند بهره آن از مسلمانان همه ،شکر را خدا افتد، می اتفاق خوب چيزی وقتی

ند ياگر نه، اگر آنها بگو .ميآورندبه دست  آن ها برکات و ميآورندبه دست  احترام گذارند می احترام آن به

 عز و جل هللا. رسانند می آسيب شانخود به آنها. داشته باشند دوست که هر جوری پسکه وجود ندارد، 

با هر کدام مان اين  روز چند هر شکوهمند و متعال خداوند. می کند (مإكرا) رفتار ما با سال در روز چند

به اين روز براکت بدهد )مبارکش  خداوندطوری رفتار می کند، و اين يکی از آن روزها است. انشاءهللا 

 بهتر(و ) خوبتر حتی پيروزی را به اسالم در سال آينده عطا کند. انشاءهللا سال آينده خداوندکند(. باشد که 

 اين خاطر هب .برگردنان بصاحانشاءهللا فتنه به . شويم محافظتها(  اختالففتنه ها )که از اين باشد . بشود

 .روز

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ ّجهالح  ذی ۸


