
 
 
 
 
 
 
 

 محرم ماه

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 ذوالحجة، ذوالقعدة،: هستند ماه چھار ها اين .است( مقدس ماه) الحرم األشھر آخرين محرم ماه

م  انجام يکديگر با جنگ ها موه اين در ندارد اجازه مردم چونکه .هستند افتخار ماه ها اين .َرَجب و ُمَحرَّ

 .هستند رحمت های ماه از ها ماه اين دهند،

 

 گناه ما دين در انداختن جنگ و کردن جنگ ماه اين درکنند، آشتی که کند می تشويق را مردم

 .داريد خود از دفاع اجازه شما آن از پسکنند، می حمله شما به آنھا اگر حال اين با .است گرفتشد نظر در

 نمی اجمان را اينهستند، مسلمان آنھا خود که گويند می کسانی حتیحاضر، حال در مردمحال، اين با

 ."نيستيم چيزی چه ما و هستيم، مسلمان ماها"کنند، می ادعا آنھا سپس .دهند

 

 .هستند هللا دستورات آنھا چونکه هستند باالترين هللا کلمات ارزش .دارد ارزش يک چيز هر

 می آنھا .کنند نمی موضوع اين به توجه هرگز برخی اما .مردم اين به احترام و ها ماه اين به احترام

 در ."دادی انجام چنين شما و دادی انجام شرک شما"عنوان، به قضاوت اما هستند، مسلمان که گويند

ل و عز    هللا که حالی  .داد ارزش يک چيز همه به ج 

 

 اولياء داشتن دوست برای مشرك يک شما آيا  ماه؟ اين به احترام برای مشرك يک شما آيا

 افرادی ها افراد اين دارد، وجود هستيد؟ انبيا داشتن دوست برای مشرك يک شما آيا (. هللا دوستان)

 پيامبر راه هستند، راست راه به متفاوت مسير يک در که کسانی همه .کنند می پيرو را شيطان که هستند

 .است خطر در ايمانشان .هستند خطر معرض در پايانشان در ما،

 

 احترام آنھا به شما که هنگامی ."پيامبران از اطاعت و هللا اطاعت" گويد، می( جالله جل) هللا

 جل) هللا .نکرديد اطاعت هللا از شما دارد، دوست هللا آنچه نداريد دوست شما که زمانی گذاريد، نمی

 .بگذاريد احترام حج در های قربانی به حتی که گويد می( جالله

 

ل .است رحمت دين اسالم. است زيبا دين يک اسالم دين  رحيم و رحمن ها چيز همه برای او 

ل ادب همچنين و محبت، همچنين و رحمت، .است  .آموزد می را اين( صوفی روش) طريقت .است او 

  نمی انجام اين وقت بيشتر .ندرت به را کار اين آنھا .است دشوار نيستند طريقت در که کسانی برای اين



 

 

 

 

 

 

 

 واقع در که است، درست چيز يک که کنند می فکر مردم نيست طريقت هيچ که زمانی چونکه .شود

 .است اشتباه

 

 به ديگر مردم که زيرا گذارند نمی احترام  آنھا .است برکت پر بسيار ماه( مبارک) محرم ماه

 با" بشود، گويند می که آن مثل نبايد. بگذاريم احترام همه به بايد که حالی در. گذارند می احترام آنھا

ل در ما حضرتپيامبر از سنت قبالا  ما، ازحضرتپيامبر سنت ."شکستن را روزه و شدن ناراحت کشيش  او 

 اين طول در داهيد انجام ميتوانيد که جوبی همه .هستند محرم ترين متبرک ايام آنھا .شود می انجام محرم

 .است عاشورا روز دهم، روز .گيريم می روزه ۱۰ و ۹ روز در ما انشاءهللا .است هللا اراده آن ماه،

 .دهم روز يعنی عاشورا

 

 در( مقام) خود های درجه به اولياء .رسيد بودند خطر در که پيامبرانی به هللا کمک روز، آن در

 شھادت به حسين حضرت ما موالنا روز اين همچنين .است برکت پر روز يک اين .رسيدند روز آن

ل و عز   هللا حضرت .است مقدس روز اين که گويند می دليل همين برای .رسيد  اين در حسين موالنا ج 

 .آورد می مردم ياد به او قيامت روز تا اينطوری انشاءهللا .برد را روز

 

 به کند کمک او که .کند کمک اسالم به هللا که .انشاءهللا باشد ما بر نعمت و( فيض) فراوانی

 .اسالم به مبتال افراد به هستند، راست راه در که افرادی
 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ محرم ۳


