
 شهر محرم

 على والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ .وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ

.  ورجب محرم ،ذو الحجة  ،ذو القعدة :  أشهر ربعةاأل هً هذه.  الحرم األشهرشهر من  آخر هو محرم شهر

 هً هذه ، األشهر هذه خالل البعض مبعضه على الحرب شنب للناس ٌسمح ال ألنه. الحرم  شهراأل هً هذه

 . الرحمة أشهر

 ولكن إذا قاموا.  دٌننا فً خطٌئة ٌعتبر األشهر هذه خالل حرب شن ، الناس بٌن النار إطالق وقف لتشجٌع

 ال ، مسلمون نهما ٌقولون الذٌن أولئك حتى ، اآلن الناس ، ذلك ومع.  نفسك عن تدافع علٌك أن ، علٌك الهجومب

 ." مسلمون نحن " ،ٌدعون  ثم.  بذلك ونلتزمٌ

 ولكن.  الناس هؤالء مواحتر األشهر هذه ماحتر.  هللا أوامر ألنها األعلى ًه هللا كالم قٌمة.  قٌمة له شًء كل

 فً ." هذا وفعلت ،أنت أشركت  "، األحكام ونرٌصد لكنهم مسلمون أنهم ٌقولون.  ابدا   ال ٌحترمون بعضال

 . قٌمةشًء  كلهللا عز وجل ل عطىأ حٌن

 ؟ األنبٌاء لمحبة مشرك أنت هل.  هللا أولٌاء لمحبة مشرك أنت هل الشهور؟ هذهل بإحترامك مشرك أنت هل

 ، الصحٌح الطرٌق عن مختلفال الطرٌق على هم الذٌن أولئك كل.  الشٌطان ٌتبعون الذٌن هم الناس هؤالء

 . خطرب اٌمانهم.  نهاٌةال فً خطرب هم ، نبٌنا طرٌق

 ما ونتحب ال عندما ، لهؤالء االحترام ونتظهر ال عندما".  األنبٌاء وأطٌعوا هللا أطٌعوا : " ٌقول عز وجل هلل

 . الحج فً لألضاحً وا اإلحترامتظهر ه علٌكم أنأن ٌقول هلالج لج هللا.  هللا أنتم ال تطٌعون ، هللا ٌحبه

 ،الشفقة  كذلك ، رحمةال.  شًء كل فً أوال تأتً والشفقة الرحمة.  الرحمة دٌن إنه. جمٌل  دٌن هو اإلسالم دٌن

. الطرٌقة  فً لٌسوا الذٌن ألولئك بالنسبة صعب هذا. هذا  علمالطرٌقة ت. فً المقام األول  أتًٌ األدب وكذلك

 ، حق أن شٌئا ما ٌعتقدون ٌكون هناك أهل الطرٌقة ال عندما ألنه. معظم الوقت  ذلك ٌتم ال.  نادرا ذلك ٌفعلون

 . خطأ فعلوا شٌئا أنهم حٌن فً

 هااحترام إلى بحاجة أننا حٌن فً. ونهحترمٌ آخرٌن أشخاص ألن هٌحترمون ال. جدا مباركشهر  هو محرم شهر

 بداٌة فً قبل الصٌام، بدأ الكرٌم نبٌنا ةسن ."وأفطر الكاهن من انزعج" ، ٌقولون ما مثل ٌكون أن ٌنبغً ال. كلها

. هللا شاء إن الشهر هذا خالل الحسنات ما تستطٌع من قدرب قم. محرم شهر من المباركة األٌام إنها.  محرم شهر

 . العاشر الٌوم عنًت عاشوراء.  عاشوراء ٌوم هو العاشر الٌوم.  أٌضاالتاسع والعاشر  نصومس هللا شاء إن

 ٌوم إنه.  الٌوم ذلك فً األولٌاءمقامات  رتفعت.  محنة فً كانوا الذٌن ألنبٌاءل هللاوصلت مساعدة  ، الٌوم ذلك فً

 سٌدنا عز وجل هللا أخذ ، مبارك ٌوم أنه لقولل هذال.  الحسٌن سٌدنافٌه  استشهد الذي الٌوم أٌضا وهو.  مبارك

 . هللا شاء إن القٌامة ٌوم الى سٌذكر الطرٌقة بهذه.  الٌوم ذلك فً حسٌنال

 الطرٌق على هم الذٌن ألشخاصا هللا ٌساعد.  اإلسالم ٌساعد هللا.  هللا شاء إن علٌنا تهبركو هفٌضنرجو أن ٌأتً 

  ومن هللا التوفٌق . . اإلسالم على ، الصحٌح

 الفاتحة .
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