
 

 

 

 أهمية شهر محرم

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين ن الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم. أعوذ باهلل من الشيطاالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الداغستاني ، شيخ محمد ناظم واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

يقول في الحديث . بركة محرم هي أكثر األيام  العاشر منمحرم إلى  من األول من. األيام  كون عن أهمية شهر محرمتاليوم س صحبة

 روت،  ، زوجة نبينا الكريمرضي هللا عنها   عائشة وسيدتنا. " الجنة رياض ونكسبيالناس الذين يصومون هذه األيام العشر  " الشريف

 . هذا الحديث

. وهناك أيضا  فعل[ يفترض أنهم قد تركوا الدينيشيئا ]والبعض اآلخر ال  شخص أنه عندما يفعل حيث مجموعات اليومأصبح الناس 

"، ة فقط هذه األيام العشر اصومأنا  بعض الناس يقولون " . هناك خطأعلى ". وكالهما  هذا سوىال أفعل أي شيء  يقولون " اشخاص

 . خطأعلى أيضا  وهميتم "،  ال أن هذا الصيام يجب،  ال " . هناك بعض الناس يقولون مخطئون وهم

السنة هل أفي أن الطريقة موجودة كما  الطريقةسبيل . هذا هو  الصحابةاتبعه نبينا الكريم وعليه  سار الذي الطريقهو اتباع  الصحيح

 . اإلنقساميعني  الفرقة.  فرقةليست  الطريقةألن  بالطريقةال تقبل  الفرق، هذه بالطريقة  ون يقبلال اآلخرون.  الجماعة وليس سواهاو

 هل أ م، األغلبية هاألعظم سواد ال، ة حقيقيال ةكبيرال.  كلها صغيرة الفرق ."ستفترق أمتي على ثالث وسبعين فرقة  " قالنبينا الكريم 

 .الطريقة قبل ت امنه ةحدواال و. عنها  تفرقتصغيرة التي  فرق. هناك  الجماعةالسنة و

. معظم  شراعالعشرة يعني ال".  . هذا االسم يأتي من "عشرة أيضا شهر عاشوراء ألن اليوم العاشر هو يوم عاشوراءيسمى محرم شهر 

، مباركفي أذهان الناس كيوم  . لكن هذا اليوم قد وضعيفكرون في الصحراء،  عاشوراء ون. عندما يذكر اآلن حتى الناس ال يعرفون هذا

 . يوم العاشرال،  يوم عاشوراء

شهر صوم أصبح حتى  ها. صام صيام ذلك. كان إلزاميا  أيام عاشوراء في شهر محرم يصومكان . نبينا الكريم مبارك هذا اليوم هو يوم 

. هللا ثوابها كبير بنظر. والثواب األجريحمل الكثير من  ه. الصوم ليس واجبا ولكنفرضا رمضان  عندما أصبحسنة  ي. بق رمضان فرضا

. فضل هذا  مرتفع جدا اه المرءيتلقوالثواب الذي  تم إهداؤها، ولكن اآلالف من القصور  اآلن هأن نتذكر نا، ال يمكن ب في الحديثوكتم

 . لقيام بذلكابالتأكيد  أهل الطريقة عليهم. لذلك  مريشبه األ صائمااليوم هذا  ان تمضي،  . لذلك في الكتب مذكور اليوم

ه أن وكرمن الم.  وحدهلصيام هذا اليوم أمر بعدم يوم واحد ولكن نبينا الكريم  صيامهايمكن أن يتم ايام الصيام األخرى .  وحدهالال تعمل 

تحمل عبء وسنبينا الكريم  أمركون ضد ت، فعلت ذلك ! إذا  وحدهل مهال تصولكن يقال أن  ا. هذا ليس مكروه وحدهلصوم يوم الجمعة ت

 .الذنب 

بدال من ، و على اإلطالقذلك صوم ت، فمن األفضل أن ال  وميني تصم لم. إذا  إما يومين أو ثالثة أيامأن تصوم هذا السبب يجب عليك ل

. ثالثة أيام أو يمكنك الصيام من بداية محرم إلى العاشرصيام . يمكنك 11-10-9أو ، 10-9، 11 -10يمكن أن يكون .  يوم واحد صوم

 .ناه قرأالذي في الحديث صلى هللا عليه وسلم "، يقول نبينا الكريم  الجنة رياضفي  المقاماتكسب أعلى ت " هذا من شأنه جعلك

أن أحب  . كان يقول " حب الصيامكان ي عليهذا خطأ ألن سيدنا ،  . هناة هذه األيام العشر والرمضان  ال يصومون،  اآلن وكما قلنا

علي ، الناس الذين  سيدنا. الناس الذين يتبعون  صيام رمضانعن وقف تي لم،  . لذلك سيكون أصعب ألنهالصيف أكثر " فقط أصوم في 

 .ا فعله التي األشياء ونفعلياألشياء التي كان يحبها و ايحبو أن عليهم علي سيدنايقولون أنهم يحبون 



 

 

 

 

 

 ونريديال وعلي  سيدنا ونحبي ال م. ألنه هل البيتأعلي والذين ال يحبون  لسيدنافئة الناس الذين لديهم ضغينة  من ونكوني، س خالف ذلك

لعبة بينهما أو أي شيء آخر هللا ت . لذلك كان حسينال سيدنااستشهاد  كانتا سببالطائفتين  هاتين، كما تعلمون  . في الواقع لنبيا أهل بيت

 . وسيلة الستشهادهكانوا الهؤالء الخونة و،  وحده هناكله و، تركحسين ال سيدنا. دعوا  أعلم

،  . في اآلونة األخيرةوة العدا همن هذ ت، تخلص ، الحمد هللالطريقة .  لوضع العداوة بين المسلمين امهأخذ الشيطان هذه الفرصة واستخد

. خالف  هذه الخالفات تهذا السبب زادل.  إيمان يوجد . هناك إسالم ولكن ال أي إيمان لم يبق،  المسلمين ولكن انخفض إيمانهم عدد زاد

 . كل شيء من عند هللاأن تعرف  الطريقة،  ذلك

صلى هللا عليه وحضرة النبي  عز وجلهللا  أظهرهاأو وفقا للطريقة التي  لنفسنابذلك وفقا  هل نقوم،  عندما يحدث شيء في هذا العالم

سوسة ووفقا ل نافي كل مكان إذا عمل ان، الفتن والفساد تظهر . ومع ذلك فساد عندما تكون في سبيل هللاحدث فتنة وت ال، بالطبع ؟ وسلم 

 الشخصية .الشيطان ورغباتنا 

العثمانيين وكانوا يريدون تأليب  بعدالفتنة  زادت.  سنة لسبعمائة مشاكلدون ببسعادة  عاشواالجميع  هلل الحمد،  العثماني العهدخالل 

 . . وتستمر هذه القضية حتى يومنا هذا المسلمين بعضهم ضد البعض اآلخر

قضية سيئة ولكن األمر مختلف تماما في  انها،  في هذا العالم حدثت هذه المشكلة ." هللا من مرسومكان هذا  " القولمهم هو ال،  كما قلنا

 . مئات السنين ورحلوا منذ واهذه القضية توفب واأولئك الذين تسبب.  حضرة النبيفي نظر هللا و نظر

أن الجنة . نقول  علىاألهذا يعني أنه ،  الجنة أهل شباب. هو سيد  الكريم نبينا". هذا ما قاله  الجنة أهلسيد شباب  هو "حسين السيدنا 

 ". وننيحز. نحن  سنأخذ بالثأر " ونإيمان يقول. أولئك الذين ليس لديهم  نعتقد ولدينا إيمانو،  نقول هللاو، ة وجودم

. لن يحدث شيء  على ذلك يجيبوا عليهم أنبالطبع  .نبينا الكريم  حفيد تقتلليس من السهل أن  اآلخرة .  هللا الثأر للشهداء في سيأخذ

هم مع إن.  حتى اآلن على قيد الحياة ليسوا، أحياء وال أولئك الذين قتلوهم  الشهيدين. ال  أيضاهذا على  ونيجيبس.  هنا كمصراخو ئكمبكاب

 . . هذا هو اإليمان وهذا هو أمر هللا نبينا الكريم في الجنة

ِ أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاء َولَِكن الَّ تَْشعُُرونَ   َوالَ تَقُولُواْ ِلَمْن يُْقتَُل فِي َسبيِل اّلله

 إنهم أحياء بنظر هللا .. أموات أولئك الذين استشهدوا  تسمواال ".  تشعرونوال تقولوا لمن يقتل في سبيل هللا أموات بل أحياء ولكن ال " 

.  عالية مقاماتهم.  مقامهم أكثر إن شاء هللايرفع . هللا ة موجود ة ال تزالالمستمر ه. همت ، انه على قيد الحياة بإذن هللا حسين شهيدال سيدنا

 . في الجنة إن شاء هللا يجمعنا بهمهللا 

. ال  الحداد لمدة ثالث أيام في اإلسالم. "وا تصرخال و واال تبك " يقول.  جميلةالهذه هي أوامر هللا .  علينا القيام به يجبهذا هو ما 

 حسينال لسيدنامباشرة كهدية  لهرسن، و القرآن أقرنحلقات الذكر و نقيم، دعونا  هذه الفرصةب.  من أجل ال شيء موحياتك موقتك تهدروا

  . مقامنارفع تأيضا  نهديهم اياهاألن األشياء التي  ء كربالء .وشهدا

. هللا يعطينا  هللا من أجل هؤالء األشخاص وادعواالقرآن  اقرؤوا،  ، كما قلناالنحيب . بدال من  ، والشتم ، الصراخالبكاء  فائدة منال 

، تعب ال ي،  ال ينام نبينا الكريم زمنالعدو الذي يهاجم اإلسالم منذ  الفتن . هذهبسبب تلعدو الذي ا ويهلك،  فع اإلسالمري، والحفظ السالمة 

 . همابقع وينالونعن ذلك هناك  سيٌسألون هلل الحمد، ولكن  يوم القيامة ذلك الىستمر سي. و الفتن والفسادبباستمرار  ويخرج



 

 

 

 

 

ومن  . دمر كل أعداء اإلسالموي،  ن الطريق الصحيح لإلسالمبي  ي نرجو أن، ا قريب يظهرسالم ال عليهالمهدي يجعل . هللا  هللا يحفظنا جميعا

  هللا التوفيق .

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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