شهر محرم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم
على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا
مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في
الجمعية .
هللا يجعل مجلسنا مستمر إن شاء هللا  .اليوم  ،شهر محرم بدأ الحمد هلل  .محرم الحرام هو شهر عظيم ومشرف
للمسلمين  .بين اليوم األول والعاشر من هذا الشهر هي فترة فاضلة جدا  .يمكنك الصيام في هذه األيام العشر .
مقام الذين يصومون هذه العشرة أيام سيكون أعلى في الجنة  .يقول نبينا الكريم " صيام نهاية العام وبداية العام
المقبل هو مثل صيام سنة كاملة " .أولئك الذين ال يستطيعون الصيام يستطيع الصيام على هذا النحو .
انه ألمر جيد الصيام بين  10-9أو  11-10من محرم  .يجب عليك أن ال تصوم العاشر فقط  .نبينا الكريم منع
صوم العاشر فقط  .يمكنك إما صوم يومين أو ال تصوم أصال  .هللا يعطي ثواب العمل الصالح الذي تقوم به
خالل هذا الشهر بنفسه  .عندما يعطي هللا ثواب  ،يعطي أكثر من ذي قبل  ،ضعفين  .يعطي ضعفين في كل
مرة  .هللا ال يخاف من أن ذلك سينتهي  ،يدخر ( حاشا ) .ليس هناك حد لقدرة هللا  .ليس هناك حد لقدرته .
ابن عمنا روى قصة  .الشخص الذي اخترع الشطرنج رفعها الى امبراطور األرض بعد اختراعها  .أحب
اإلمبراطور ذلك كثيرا وقال له انه سيعطيه هدية  .قال الرجل أنه ال يرغب بهدية  ،لكن اإلمبراطور أصر .
بالطبع  ،كان رجال ذكيا جدا  .بما انه أصر على الرفض  ،قال أنه ال يريد الكثير  .يوجد اربعة وستون مربع
هناك  .كل واحد يجب أن تضع مكانه حبة من القمح  ،بقطعة واحدة على األولى  ،قطعتين في الثانية  ،وقال
فلتكن ضعفين في كل مرة  .قال اإلمبراطور أن الطلب كان سهال وقبل به  .الوزير كان شخصا متيقظا .
السالطين  ،األباطرة  ،والملوك في العصور القديمة لم تكن مثل الوقت الحاضر  .في الماضي  ،لم يكن هناك
شيء من هذا القبيل كجلب الراعي من الجبل وجعله عضوا في البرلمان  ،وزير  ،أو بدون انتخابات  .السلطان
كان يختار الناس خالل العهد العثماني أو في الماضي  .اآلن  ،الذين ال يعرفون كيف يختارون الطماطم
ويستمرون باختيار الوزراء وأعضاء البرلمان! النظام كله فاسد على أي حال  .هذا هو نظام الشيطان  .إذا كان
هذا نظام صادق  ،هؤالء الناس سيكونون أشخاص مختارين  .ما نعنيه بمميزين هو ان الوزراء ورؤساء
الوزراء يكونون مثل الوزراء العظماء  .إذا كان لنا أن نتحدث عن السالطين  ،ال الوزراء العظماء وال أي
شخص آخر سيكون قادرا على الوصول لعلمه .
اليهود كانوا يحاولون منذ البداية ،ولكن أساسا حتى بعد الثورة الفرنسية حصلت اضطرابات في كل مكان .فعلوا
االنتخابات وما الى ذلك  .اصبحنا خارج الموضوع اآلن  ،ولكن هذا موضوع هام  .ألن االنتخابات قريبة من
جديد  .اودعنا البالد عند هللا اآلن  ،نظرا ألنه سيكون وفقا لمشاعر الناس المتغيرة بسرعة  .ماذا يمكن أن
يسميهم البعض ؟ سيسمونهم فاسق  .الفاسق ال يمكنه توفير المال  .ليس لديه علم بأي شيء  .تضع المال في
يديه  ،وينفقه بلمح البصر  .ستسحب من أيدي الفاسق  .االنتخابات هي نظام عديم الفائدة منذ البداية .
قال الوزير لالمبراطور " ،صاحب السمو الالمع احذر ! بلدنا يستحق خمس سنوات من القمح واألرز  ،مهما
يزداد  ،لن يكون كافيا لهذا اإلنسان  .لن يكون كافيا لهذا الرجل الذي يدعي انه يريد القليل  ،ألنه يزيد اضعاف.
الواحد يصبح اثنين  ،واالثنين تصبح أربعة  ،األربعة تصبح ثمانية  ،الثمانية تصبح ستة عشر  ،الستة عشر

تصبح اثنين وثالثين  ،أربعة وستين  ...يبدو قليال في البداية ولكن الحقا كل المحاصيل التي يتم حصادها في
 10-5سنوات ستبقى لهذا الرجل ".
اإلمبراطور هو قائد المملكة العظيمة  .ترى  ،البشر ال حول لهم وال قوة  .البشر يتكبرون عندما يكونون
االمبراطور  .إنهم ال شيء مقابل قدرة هللا  .هللا عز وجل أنزل على أمة نبينا الكريم في كل مرة أضعاف
وأضعاف  ،ضعفين ضعفين  .حتى إذا كانت أعمالكم الحسنة مئة اآلن  ،فإنها تصبح مائتين بعد ذلك بقليل  .بعد
مائتي تصبح أربعمائة  .تزيد في نظر هللا الى األبد  .الكرم صفة من عند هللا  .ال يتركه نفس الشيء  ،يزيد من
ذلك  ،يضاعفه  .لو كان هناك ثواب بحجم البالد أو العالم كله لن ينتهي .
وفقا لهذا الثواب  ،يعطي هللا هذا الشخص جنات  ،قصور  ،بركات  ،والقرب من هللا في اآلخرة  .عندما نقول
القرب  ،هذا ال يعني بالضرورة القرب بمعنى أن نفهم  .أن يكون المرء قريبا من هللا هذه نعمة من هللا  ،رحمة
من هللا  ،ومحبة هللا تفتح على هذا الشخص  .وهذا شيء يبحث عنه الناس ولكن ال يجدونه (إنه نادر للغاية).
رضا هللا هو ما يبحث عنه الناس .
ال عمل خير نقوم به أو مساعدة تقدم للناس  ،للمسلمين  ،وجميع أنواع المخلوقات يذهب سدى  .العبادة ال تذهب
عبثا  .معظم الناس  ،حتى أولئك الذين يتلقون العلم  ،هم جاهلون اآلن  .يقولون انهم عاشوا عبثا وأنهم فعلوا هذا
وذاك  .إذا كنتم تؤمنون باهلل  ،وتعملون الصالحات  ،وتستمرون  ،لن تكون بال فائدة  .الثواب والمزايا في نظر
هللا  .طالما أنكم ال تعصون  ،كل المتاعب وكل العذاب في صفحة ثوابك  .أنت بالتأكيد سترى ثوابها .
جميع األنبياء حصلوا على العون في اليوم العاشر من شهر محرم  ،وهو يوم عاشوراء  .ترفع مشاكلهم  .هذا
يوم مبارك  .األولياء أيضا وصلوا الى مقاماتهم في ذلك اليوم  .استشهد سيدنا الحسين أيضا في ذلك اليوم .
نرجو أن يكون فيضه ونظره علينا إن شاء هللا  .وصل إلى أعلى المقامات  .ليس شيئا سيئا أن يكون شهيدا .
مقام الشهادة هو أعلى مقام في نظر هللا .
نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم يقول " الشهداء ال يشعرون باأللم !" معنى أنها أخف وزنا من وخز اإلبرة  .في
حين أن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي هللا عنهما كانا أحباب نبينا الكريم الغالين على قلبه  .كم من مئات
اآلالف من المالئكة استقبلوهم هناك بعرض ! هذا هو السبب في أنه ليس من واجبنا أن نذهب  ،نتدخل  ،نصدر
األحكام في األشياء التي ال نعرفها .ما يتعين علينا القيام به هو طلب المدد الروحي (الهمة) من سيدنا حسين
رضي هللا عنه .نرجو أن يشفع لنا إن شاء هللا  .الشهيد يشفع لمائة شخص  .مقام الشهيد  ،الشفاعة  ،هكذا مقام .
إذا احترمنا سيدنا الحسين  ،واهديناه ختمة القرآن الكريم ،من المؤكد ستكون قائدة لنا جميعا في هذه المسألة الى
يوم القيامة.
هناك حكمة في ذلك  .هناك حكمة في كل شيء  .هللا يعلم أفضل منا  .ليس هناك حكمة واحدة بل اآلالف من
الحكم في هذه المسألة  .ومع ذلك  ،فإن األهم هو أن تكون قادرا على الحصول على شفاعته  .بالطبع لن يكون
كافيا إذا فسرنا حكمها هنا حتى الصباح  .هناك حكم كبيرة في ذلك  .سيدنا الحسين لديه ولد واحد فقط  ،سيدنا
زين العابدين  .أهل البيت بقوا معه  ،ألن الذين ليس لديهم احترام لنبينا الكريم استشهد من تبقى منهم .
حكمة أخرى هي كم أن الطريقة مهمة  .ألن الطريقة تقول ان أهل البيت ونبينا الكريم هم أساس الدين  .نبينا
الكريم قال " تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا  :كتاب هللا  ،وعترتي أهل بيتي " .جميع الطرق تحترم نبينا
الكريم صلى هللا عليه وسلم  .ال يمكن أن تكون من دونه  .ال شيء يمكن أن يحدث بدون احترامه  .أنت خشب

جاف إذا لم تحترمه  .لن تكون مفيدا ألحد  .واجبٌ عليك أن تطلب منه المدد  .نحن نقول هذا أيضا  .احترام
نبينا الكريم واجب  ،سنة  ،وكل شيء  .ال شيء من شأنه أن يكون مكتمل من دونه .
يمكنهم أن يكونوا أصحاب علم بقدر ما يريدون  .هناك أولئك الذين يعرفون اآلالف وعشرات اآلالف من
األحاديث بين أولئك الذين ال يحترمونه  .يمكن أن يقرؤوا القرآن عن ظهر قلب أسهل مما يمكننا قراءة الفاتحة .
ولكن ما فائدة ذلك ؟ ليس هناك فائدة إذا كنت ال تحترم نبينا الكريم  .أولئك الذين قتلوا سيدنا الحسين يعرفون
القرآن ألف مرة أفضل منا  .كم عربي نعرف ؟ حين أن الماليين من الناس من غير العرب وهبوا حياتهم
ودماءهم من أجل اإلسالم  .ضحوا بكل شيء من أجل نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم  .إنهم أصحاب وأحباء
نبينا الكريم .
نشكر هللا أننا لم نصبح عرب لكي نقضي على أحفاد نبينا الكريم  ،وعلى العكس من ذلك احترمناه  .نحن نحترم
أهل البيت ونعطيهم مراتب مميزة أخرى  .أجدادنا اعطوهم مراتب منفصلة  ،أعلى المراتب  .لقد قدموا لهم .
نحن قادة اإلسالم وفقا لتلك البركة .
نحن مرة أخرى زعماء اإلسالم  .لهذا السبب ال يريدون سوى أن يقطعوا هذا الرأس  .بإذن هللا  ،لن يقطع
وينصرنا هللا  .نرجو أن يستمر ببركة شهر محرم هذا ويوم عاشوراء إن شاء هللا  .الذين ال يحترمون حضرة
النبي يتم ابعادهم  .ال فائدة منهم في اآلخرة أيضا .
نحن  ،شكرا هلل  ،نحب نبينا الكريم  .نحن نحب رسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم  .إن شاء هللا نحن أحبابه
أيضا  .نرجو أن تكون هذه الخدمات مستمرة إن شاء هللا  .هللا يجعلنا نصل الى المهدي عليه السالم إن شاء هللا
في أقرب وقت ممكن  .وهذا الظلم  ،الظالم  ،الكآبة  ،ومهما كان هناك سيتم تنظيفه  ،والنور سيكون في كل
مكان إن شاء هللا .
أيضا يمكنك أن تصلي أربع ركعات كواجب بعد صالة الظهر  ،بين الظهر والعصر  ،في يوم عاشوراء  .إقرأ
إحدى عشرة مرة اإلخالص في كل ركعة  .هذه هي صالة يوم عاشوراء  .وبعد هذا يمكنك أن تقرأ " حسبنا هللا
ونعم الوكيل " وتقوم بالدعاء  .هناك دعاء خاص ولكن بالنسبة ألولئك الذين ال يعرفون ذلك  ،يمكنهم أن يدعو
باألدعية العادية وسيتقبل هللا  .إذا كان لديك عقيقة أو أضحيات أخرى  ،من األفضل وأكثر ثواب أن تضحي في
هذا اليوم .
هللا يرضى عنكم جميعا  .نرجو أن تنزل علينا بركة هذا الشهر إن شاء هللا  .من المهم جدا إعطاء إجازة لألوالد
وتوزيع المؤن على الفقراء والمساكين في يوم عاشوراء  .بهذه الطريقة  ،يمر هذا العام ببركة إن شاء هللا  .من
الجيد أيضا القيام بغسل واالستحمام في ذلك اليوم  .السنة كلها ستمر بصحة إن شاء هللا  .بالطبع  ،هناك العديد
من الواجبات األخرى غير هذه  .هؤالء الثالثة هم األكثر أهمية  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
 15تشرين األول  ، 2015زاوية أكبابا  ،صالة الصبح

