شهر محرم وكربالء
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 هذه السنة الجديدة مباركة علينا  .إن شاء هللا تصبح سنة انتصار لإلسالم وسنة ظهور المهدي عليه السالم إن شاء هللا  .ندعو
بهذا الدعاء كل عام ويجعلنا نكسب األجر والفضل  .نحن ننتظره حقا ونريد قدوم المهدي عليه السالم  .المهدي عليه السالم هو الشخص
الذي بشر به نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم .
علينا إنتظاره كل عام  .بعض الناس ملوا أو يقولون " لن يأتي ابدا " .أو البعض اآلخر يذهب إلى اإلنكار ورفضه  .في حين أن العلماء
يعرفون الحديث  .هناك الكثير من األحاديث الصحيحة  .هناك أنواع مختلفة من األحاديث .
حيث أنهم تدخلوا في كل شيء بعد نبينا الكريم  ،اليهود أيضا خلطوا هذا األمر  .هناك الكثير من األشياء التي جلبوها كحديث  .ومع ذلك،
الصحابة  ،التابعين الذين اتبعوهم  ،والذين يعرفون علم الحديث فصلوها واحدا تلو اآلخر  ،وقاموا بترتيبها .
الحديث الذين كانوا غير متأكدين منه وصفوه بالضعيف والحسن  .سموه أيضا صحيح  ،متواتر  ،ونوعين آخرين  ،ولكن هذا الحديث هو
حديث مقبول  .ال شك في ذلك  .نبينا الكريم بشرنا وأخبر عن ظهور المهدي عليه السالم  .يأتي من ساللته .اسم أمه كأسم أم نبينا الكريم،
آمنة  ،اسم أبيه عبد هللا  ،واسمه محمد  " .سيكون من نسلي  .عندما ي ُمأل العالم بالظلم والجور  ،سيملؤه قسطا وعدال عندما يأتي " يقول
حديث نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم .
في هذه الحالة  ،هذه يجب أن تكون عقيدة أهل السنة والجماعة  .بالطبع هناك الذين ليسوا أهل السنة  .انهم ينتظرون واحدا مختلفا ولكن
المسألة التي تحدث عنها نبينا الكريم تبدو تماما مثل اليوم  .هذا يعني الكثير من الظلم  ،الكثير من الشر  ،الكثير من اإلنكار  ،والكثير من
الكفر لم يكن له مثيل من قبل  .بالطبع حدث ذلك من قبل  ،ظهر الظلم  ،ولكن اآلن أولئك الذين يقولون انهم مسلمون يتسببون بظلم أكبر
من الكفار  .هذا ما تحدث عنه نبينا الكريم وهذا هو الوقت  .ألن هناك روايات انه سيظهر في شهر محرم  .هذا ليس حديث نبينا الكريم
ولكن ما يقوله األولياء  .متوقع في شهر محرم  .شهر محرم قد مر ونحن ننتظره في شهر محرم المقبل إن شاء هللا .
شهر محرم هو شهر مبارك حيث أن اليوم العاشر هو يوم عاشوراء  .هو يوم الخالص  .هو اليوم الذي ارسلت فيه الراحة أو الخالص .
قبلت توبة آدم عليه السالم في هذا اليوم  .سفينة نوح عليه السالم تم حفظها من الطوفان  ،موسى عليه السالم عبر البحر وهرب من يد
فرعون  ،النبي يونس نجا من بطن الحوت  ،وصعد عيسى عليه السالم الى السماء في هذا اليوم  .اليوم  ،الكثير من األمور تم حفظها من
العدو  .نرجو أن يأتي خالص هذه األمة إن شاء هللا أيضا في هذا اليوم  .هكذا يقدر ظهور المهدي عليه السالم في يوم عاشوراء .
إن شاء هللا سيكون مبارك  .هذا اليوم هو يوم مبارك  .بالطبع ذلك اليوم لديه عباداته  .هناك فضل عظيم في صيام أيام التاسع والعاشر
من محرم  .وهناك أيضا فضيلة عظيمة جدا في الصيام من األول إلى العاشر  .الشخص الذي يفعل هذا يحصل على أعلى بقعة في حديقة
الجنة  .اعطاء الصدقة  ،شراء الكثير من المؤن من أجل الوطن  ،وجعل الناس في الوطن سعداء في هذا اليوم يعطي البركة ويمر هذا
العام بالبركة .

القيام بالغسل  ،االستحمام والقيام بوضوء كامل للجسم أيضا هذا مفيد جدا  .تمر السنة على هذا الشخص بالصحة وال يمرض إن شاء هللا .
إذا كان الناس يتأثرون بصيبة العين  ،إنهم محميون من ألم العين واألمراض في العين  .ومن ثم هناك صالة أربع ركعات  .بالطبع يجب
أن يتم تأديتها قبل صالة العصر حيث أن النافلة يجب أن ال تؤدى بعد العصر  .يجب أن تقرأ اإلخالص إحدى عشر مرة في كل ركعة ،
وعند االنتهاء تقول " حسبنا هللا ونعم الوكيل " سبعين مرة  .وبعد ذلك هناك دعاء عاشوراء  .الذين يعرفونه يمكنهم تالوته  ،والذين ال
يعرفونه يمكنهم قراءة أي دعاء يريدون  .الدعاء مقبول إن شاء هللا .
يقول " اطلبوا الخير من هللا " .نحن بحاجة إلى التوبة  .هللا يغفر لنا إن شاء هللا  .دعونا نطلب المغفرة إن شاء هللا  .شهر محرم هو شهر
مبارك  .نبينا الكريم اعتاد أن يصوم خالل شهر محرم قبل اإلسالم كذلك  .ومع ذلك  ،عندما اصبح صيام رمضان فرض  ،صيام شهر
محرم لم يكن فرضا وبقي سنة  .ولكنه سنة مؤكدة ونبينا الكريم صامه .
عندما وصل الى المدينة المنورة رأى اليهود يصومونه أيضا  .سأل " لماذا تصومونه ؟" .أجابوا "هذا هو اليوم الذي أنقذ فيه موسى عليه
السالم " .لذلك قال نبينا الكريم " أنا أحق به منكم  .سأستمر بصيام اليوم الذي تم فيه حفظ أخي موسى عليه السالم  ،ولكن من أجل تجنب
التشابه سأصوم يومين " .إما صيام التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر .
وانتقل نبينا الكريم بعد ذلك  .كان يعلم انه سينتقل وقال " إذا أحياني هللا الى العام المقبل سأصوم ذلك" ،ولكنه إنتقل بعد ذلك  .هذا الحديث
هو أيضا حديث قوي  .لهذا السبب األولياء والعلماء في توافق حول هذا اليوم  .يقبلون به وبأحاديثه  .كل أهل الطريقة بالتأكيد عليهم أن
يصوموا هذا اليوم .
الطوائف األخرى أيضا تصومه وسيكون إن شاء هللا وسيلة لهدايتهم  .كما قلنا أمس  ،حدثت بعض األحداث يوم عاشوراء  ،حادثة كربالء
حدثت  .لم يحدث أي شيء لسيدنا أمير المؤمنين الحسين  ،وصل إلى أعلى مقام في نظر هللا  .هذه هي عقيدتنا  .كما أن األولياء واألنبياء
وصلوا إلى أعلى المقامات في هذا اليوم  ،وصل إلى أعلى مقامات كذلك  .أولئك الذين قتلوه سيذهبون إلى أدنى مكان في أعماق الجحيم .
هذا هو األمر الذي هو في نظر هللا واألمر الذي تم تقديمه إلى هللا  .ال نستطيع أن نفعل أي شيء حيال ذلك في هذه األوقات .هؤالء الناس
تركوا هذه الدنيا قبل  1400سنة  .أحدهم بقي في أعلى مقام  .الناس يلعنون أولئك الذين قتلوه الى يوم القيامة  .ألن نبينا الكريم قال " كل
من يلعن أصحابي  ،لعنة هللا  ،المالئكة  ،والبشرية جمعاء عليهم " .هؤالء هم الذين يستحقون اللعن اآلن  .ناهيك عن اللعن  ،قتلوا األعز
عند نبينا الكريم  ،الحفيد المحبوب  .ال نستطيع أن نفعل أي شيء بعد اآلن  .سيسألهم هللا عز وجل  .ال يوجد أي مكان آخر سوى النار
على ما فعلوه .
بعض الناس يعتقدون ان أهل السنة والجماعة يدعمون قتلة سيدنا الحسين  .حاشا ! طريقنا هي الطريقة  ،طريقة اهل السنة  ،نحن الى
جانب الحقيقة  ،ونحن على طريقة نبينا الكريم  .يقول نبينا الكريم " اهل بيتي هم الثقة التي تركتها لكم " .علينا أن نحترمهم ونتمسك بهم .
فعل العثمانيون هذا لسبعمائة سنة  .أدركوا أهل البيت وشرفوهم واحترموهم كأهل السنة  .عالجوا كل شيء بأفضل طريقة وال أحد له
الحق أن يقول أي شيء ضدهم  .طالما أن لديهم الكثير من االحترام ألهل البيت  ،سيعالجون كل منها على حدة  .لن يضعوها بجانب
الناس العاديين  ،كان لديهم محكمة خاصة بهم  ،وكان هناك إدارة مستقلة تسمى نقيب األشراف الذي يعتني بهم  .فإن كل حديث الوالدة
ألهل البيت يتم تسجيله هناك  ،وكل من وافته المنية سيتم حذف اسمه  .إذا حدث شيء ما لديهم محكمتهم  .العثمانيون يحترمون أهل
البيت على هذا النحو .

لذلك  ،فإن أولئك الذين يقفون ويقولون انهم ظلموا هذه الطائفة وهذا المذهب يكذبون  .لم يتم إجراء مثل هذا الظلم على اإلطالق  ،ولعن
الظالم  .لعنة هللا  ،المالئكة  ،والبشرية جمعاء حتى يوم القيامة تكون على أولئك الذين ارتكبوا هذه األفعال .
هذا الشخص المبارك ضحى بنفسه ألنه كان يوجد أطفال هناك  .استشهد سبعون وليا هناك  ،ولكن الشهادة مقام كبير بالنسبة لهم  .إنهم لم
يستشهدوا وماتوا هناك على الفور  .إنهم أحياء  .هذا ما أخبرنا به هللا عز وجل في القرآن الكريم " الشهداء ال يموتون  .إنهم أحياء
وسعداء  ،ومستمرون هناك " .بمجرد أن يغمضوا أعينهم  ،يبدؤون حياة جديدة  .ثم يرغبون " أتمنى أن استشهد مرة أخرى  ،أعود
واستشهد مرة أخرى ".
لذلك  ،ليس هناك حداد في اإلسالم  .الحداد ليس له فائدة  .ما يجب القيام به هو قراءة القرآن في ذلك اليوم  .يجب أن تقرأ كل يوم وترسل
كهدية إلى أرواحهم  .سيدنا الحسن وسيدنا الحسين  .سيدنا الحسن انتقل قبله  .يجب قراءة الفاتحة مرة واحدة وثالث مرات اإلخالص أو
المولد لسيدنا الحسين ورفقائه  ،لكل شهداء كربالء  .يجب أن تتم األعمال الصالحة ألرواحهم  .هذا ما يجب القيام به  .ليس هناك فائدة
من األمور األخرى التي يفعلونها .
دعونا نفعل األشياء التي من شأنها أن تكون مفيدة  ،دعونا نفعل األشياء التي سيكون سيدنا الحسين سعيد بها  .الشهداء أو األولياء ليسوا
راضين عن الصراخ والبكاء  .نبينا الكريم ينهى عنه  .ال تبكوا بصراخ ! إذا اردتم البكاء  ،ابكوا بهدوء  .هذا ليس باألمر الكبير  .ومع
ذلك  ،البكاء والصراخ  ،شد الشعر  ،وما الى ذلك ال يجوز أبدا  .هذه أمور منعها نبينا الكريم .
هللا يجعلنا ننال شفاعتهم  ،وبركتهم تكون علينا إن شاء هللا  .تستمر بركتهم إلى يوم القيامة إن شاء هللا  .نرجو أن نكون جيرانهم في الجنة
إن شاء هللا  .من المناسب اجراء الدعاء في هذا اليوم يوم عاشوراء  .إن شاء هللا ندعو للخير  .دعونا ندعو من أجل وصول الشخص ،
المهدي عليه السالم  ،الذي سيحفظ العالم اإلسالمي كله من هذا الظلم إن شاء هللا  .نرجو ان يظهر في أقرب وقت ممكن وأولئك الذين
ينكرون عليه أن يخجلوا إن شاء هللا .
على أي حال  ،يجب أن يخجلوا من اآلن فصاعدا ألن كل شيء قاله نبينا الكريم قد ظهر  ،كل ما قاله يحدث واحدا تلو اآلخر .إنهم جميعا
يعرفون ذلك أيضا  .يعتقدون أنه ينطبق فقط على أولئك الذين كانوا في فترة وجوده  .ال  ،نبينا الكريم أخبرنا عن األشياء التي ستحدث
الى يوم القيامة وستحدث  .إنكار ذلك غيرمفيد  .على العكس من ذلك  ،تضر إيماننا  .هللا يصلح هؤالء الناس أيضا  ،هللا يهديهم إن شاء
هللا  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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