عاشورا و ماه محرم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم .بسم هللا الرحمان الرحيم.
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
اين ماه محرم ،محرم الحرام است .آخرين ماه مقدس (حرام) ،يک ماه پر برکت است .بيشتر
پيامبران در اين ماه نبوت را به دست آوردن .همچنين ،بسياری از دوستان هللا ،در اين ماه مقام مبارک
شان را به دست آوردن .در اين ماه ،به ويژه روزه ،عبادت ،نماز ،به خصوص در روز عاشورا ،انشاء
هللا قبول می شود.
روز عاشورا روزی است که پيامبران نجات يافتند .همچنين روز عاشورا روزی است که حسين
(عليه السالم) شهيد شد و به درجه های باالتر رسيد .شهادت يک درجه عالی است .کسانی که حرمت
حسين را نگه می دارند و به او احترام می گذارند ،عاشق او هستند ،انشاءهللا جای در کنار او دارند.
حرمت آنها را نگه داشتن ،حرمت آنها را نگه داشتن ،خواندن قرآن برای روحشان است ،صدقه دادن .در
اسالم اين تنها راه برای دادن به آنها يک هديه است؛ راه ديگری وجود ندارد .برای راه های ديگر ،هللا
عز و جل انسان ها را به حساب صدا می کند .چيزهايی که ما الزم است انجام دهيم ،حرمت خانواده پيامبر
(أهل البيت) را نگه داشتند است .چيزهايی که ما الزم است انجام دهيم ،حرمت خانواده پيامبر (أهل البيت)
را نگه داشتند است ،صلوات به پيامبر و اين را به عنوان يک هديه دادن ،است.
وظيفه های برای اين روز وجود دارند .اگر خريد در آن روز انجام شود ،سال پر از نعمت
(برکت) است ،كسانی كه وضو کامل انجام می دهند (غسل) ،يک سال سالم و سالمتی دارند .اگر کحل در
چشمان تان بگذاريد ،برای سالمت چشم ،چشمان شما قويتر می شوند .اين يک روز انقدر پربرکت است،
در روز نهم و دهم ،يا در روز دهم و يازدهم [محرم] ،حضرت پيامبر (ﷺ) مان از ما خواسته است که
روزه بگيريم.
حضرت پيامبر (ﷺ) مان می دانست که او دنيا را ترک می کند .حضرت پيامبر (ﷺ) مان فرمود:
"من در روز نهم و دهم ،يا در دهم و يازدهم روزه ميگيرم "،نه [فقط] يک روز .در زمان های ديگر
خوب است که تنها يک روز روزه بگيريد ،اما برای عاشورا يا دو روز يا اصال روزه نميگيريد.
هللا عز و جل برای اين پاداش می دهد؛ خداوند متعال برای اين روزه پاداش می دهد .انشاءهللا
مبارک ،خير باشد .زمانی که مهدی (ع) نيز ظهور خواهد کرد ،نيز در ماه محرم است .انشاءهللا ما سال

آينده به او خواهيم رسيد .ما به هللا دعا می کنيم که او امت را نجات دهد .تنها کسی که امت را حفظ خواهد
کرد مهدی (ع) است .انشاءهللا زير پرچم او خواهيم بود .مبارک ،خير ،و مقدس برای همه ما ها باشد.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
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