ماه محرم و کربال

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أعوذ با هللا 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 عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
باشد که خداوند اين سال نو ما را برکت کند .انشاءهللا اين سال پيروزی اسالم و ظهور مهدی عليه
سالم می شود .اين دعا در هر سال انجام بدهيد باعث می شود هم پاداش و هم فضيلت به دست بی آوريد.
واقعا در انتظار او هستيم و می خواهيم مهدی عليه سالم بيآيد .مهدی عليه سالم فرد است که حضرت
پيامبر مان (ص) بشارت داده است.
ما بايد برای او هر سال صبر کنيم .برخی از افراد خسته شده و يا می گويند" :او ديگر نمی آيد".
و يا ديگران دنبال انکار کردن هستند و او را انکار می کنند .در واقع دانشمندان حديث مطمئن هستند.
ص ِحيْح" وجود دارند .انواع مختلف از حديث وجود دارند.
بسياری از احاديث معتبر " َ
آنها در همه چيزها دخالت کردن بعد از حضرت پيامبر مان (ص) ،يهوديان نيز اين مخلوط کردن.
بسياری چيزهايی به عنوان حديث .جلو آوردن .با اين حال ،اصحاب" ،التابعون" تابعين (کسانی که
صحابه را پيروی کرده) پس از آنها ،و افرادی که علم حديث را می دانستند ،يکی يکی اينها را با دقت
نگاه کردن و اکثر اينها را مرتب کردن.
ض ِعيْف" ضعيف و به آنهايی که آنها مطمئن
به حديث های که آنها مطمئن نه بودند می گفتند " َ
بودن حسن می گفتند .آنها همچنين صحيحُ " ،مت َواتِر" متواتر (حديثی است که توسط راويان بسياری نقل
شده باشد) ،و يک چند انواع ديگر ناميده کردن ،اما اين حديث ،حديث قبول شده است .هيچ شکی در اين
وجود ندارد .حضرت پيامبر مان (ص) بشارت داد و از آينده مهدی عليه سالم تعريف کرد .او از اصل و
نسبش می آيد .نام مادرش همان نام مادر حضرت پيامبر مان (ص) است ،آمنه ،نام پدرش هم عبدهللا است،
و نام خودش محمد است" .او ا ز اصل و نسب من می آيد .هنگامی که دنيا پر از ظلم و ستم و همه
انواع بدی است ،او دنيا را با عدالت و خوبی زمانی که بی آيد پر می کند "،يک حديث از حضرت پيامبر
مان (ص) می گويد.
در اين وضعيت ،نياز به عقيده مردم اهل سنت وال جماعت است .البته کسانی که اهل سنت نيستند
هم وجود دارند .آنها در انتظار يک ديگری هستند ،اما حضرت پيامبر مان (ص) صحبت می کند در

مورد با چيزهای که دقيقا امروز دارند اتفاق ميآفتند .يعنی خيلی استبداد ،بسيار بدی ،بسيار انکار ،و انقدر
کافر که هرگز ديده نشده بود.
البته قبل از اين هم اتفاق افتاده بود ،ظلم و ستم اتفاق ميافتد ،اما در حال حاضر کسانی که می
گويند آنها خودشان مسلمان هستند ،ظلم و ستم بزرگتر از مال کافران انجام می دهند .اين چيزی است که
حضرت پيامبر مان (ص) در مورد صحبت کرد و زمانش اين است .چونکه روايات (تعريف کردن) که
در ماه محرم ظاهر خواهد می شود .اين حديث از حضرت پيامبر مان (ص) نيست ،اما است آنچه که
حضرت می گويند .اين ماه محرم گذشت و ما در انتظار هستيم که انشاءهللا او در ماه محرم آينده ظاهر
خواهد بشود.
ماه محرم يک ماه مقدس است چونکه روز دهم ،روز عاشورا است .اين روز ،روز نجات است.
اين روز ،روزی است که راحتی و يا نجات می رسد .توبه آدم عليه سالم در اين روز پذيرفته شد .کشتی
نوح عليه سالم در اين روز از سيل نجات شد ،موسی عليه سالم دريا را عبور کرد و از دست فرعون
فرار کرد ،حضرت يونس از شکم نهنگ نجات شد ،و عيسی عليه سالم باال به آسمان رفت ،همه در اين
روز اتفاق افتد .امروز ،بسياری از دشمن نجات داده شدن .انشاءهللا نجات اين آمت ،همچنين ،در اين روز
رخ بدهد .بنابراين تخمين زده است که مهدی عليه سالم در روز عاشورا بيرون می آيد.
انشاءهللا مبارک باشد .اين روز ،روز پر برکت است .البته اين روز عبادت های مخصوص دارد.
فضيلت بزرگ در روز  ۹و  ۱۰محرم روزه گرفتند .اين نيز بسيار با فضيلت روزه از  ۱به  ۱۰گرفتند.
کسی که اين را انجام بدهند به باالترين نقطه در باغ بهشت اعطا می شوند .صدقه دادن ،خريد تعداد زيادی
آذوقه برای خانه ،و مردم خانه را خوشحال کردن در اين روز ،نعمت می رسند و سالش در برکت می
گذارد.
غسل انجام دادن ،حمام کردن و وضو برای تمام بدن انجام دادن نيز خيلی مفيد است .فرد سال را
سرمه (در قديم ُ :کحْ ل) استفاده کند،
در سالمت می گذارد و انشاءهللا بيمار نمی شود .اگر مردم چيزی مثل ُ
آنها از درد چشم و چشم بيماری محافظت می شوند .پس از اين يک نماز چهار رکعت وجود دارد .البته
نياز دارد اين را قبل از زمان عصر انجام بدهيم ،چونکه نمی توانيم نماز های نافله بعد از عصر انجام
بدهيم .بايد در هر رکعت  ۱۱اخالص بخونيم ،و هنگامی که اين ها تمام شدن ،بايد  ۷۰بار "حسبنا هللا ونعم
الوكيل" ( خدا ما را بس است ،و او نيکو وکيل و [نيکو کارگزاری] است) بگويم .پس از اين دعا عاشورا
وجود دارد .کسانی که اين را ميشناسند می توانند اين را بخوانند ،و کسانی که نمی توانند ،ميتوانند هر
دعای که بخواهند بخوانند .انشاءهللا دعا ها قبول ميشوند.
اين گزارش را می گويد" ،خوبی را از هللا خواهش کن ".نياز داريم توبه کنيم .انشاءهللا خداوند ما
را ببخشد .اجازه بدهيد آنها بخشش را خواهش کنند .محرم يک ماه مقدس است .قبل از اينکه اسالم پيروز
شد ،حضرت پيامبر مان (ص) طول ماه محرم هم باری روزه استفاده می کرد .با اين حال ،هنگامی که

روزه ماه رمضان فرض شد ،روزه محرم ديگر فرض نه شد و به عنوان سنّت باقی مانده است .اما ،يک
"سنّت مؤكدة" است و حضرت پيامبر مان (ص) اين را انجام می داد.
زمانی که او در مدينه وارد شد ،ديد يهوديان نيز هم روزه می گيرند" .چرا در روزه هستين؟" او
پرسيد" .اين روز موسی عليه سالم نجات شد "،آنها پاسخ دادن .بنابراين حضرت پيامبر مان (ص) گفت،
"من بيشتر از شما ها اين حق را درم .من هم روزه می گيرم ،روزی که برادرم موسی عليه سالم نجات
شد ،اما براينکه فرق داشته باشيم ،من دو روز روزه می گيرم .يا روز  ۹تا  ۱۰و يا  ۱۰تو .۱۱
حضرت پيامبر مان (ص) پس از اين ،از اين دنيا رفت .او می دانست که داشت از اين دنيا می
رفت و گفت" ،اگر من سال آينده زندگی کنم ،اينطوری روزه می گيرم "،اما او پس از اين ،از اين دنيا
رفت .اين حديث يک حديث قوی است .به همين دليل است که مقدسان ،اولياء و دانشمندان در اجماع در
مورد اين روز هستند .آنها او را و احاديث او را قبول می کنند .همه مردم طريقت قطعا بايد اين روز روزه
بگيرند.
فرقه های ديگر هم روزه می گيرند و انشاءهللا براشان هدايت است .همانطور که ديروز گفتيم،
برخی از رويدادهای روز عاشورا رخ داده است ،موضوع کربال اتفاق افتاد .هيچ چيز اتفاق نه افتاده به
استاد امين مان حضرت حسين (رضي هللا عنه) ،و او به باالترين درجه در نزد هللا رسيده است .اين عقيده
ما ها است .اولياء و پيامبران رسيدن به باالترين درجه در اين روز ،او همچنين به باالترين درجه ها
رسيده است .کسانی که او را کشتند به پايين ترين درجه ميروند و آنها در اعماق جه ّنم له می شوند.
اين موضوعی است که در نزد هللا است و يک موضوعی است که به هللا "تسليم" شده است .نمی
توانيم چيزی در موردش در اين زمان انجام بدهيم .اين افراد  ۱۴۰۰سال پيش از اين دنيا رفتند .يکی از
آنها در باالترين درجه رفته است .مردم دارند لعنت می کنند تا روز قيامت کسانی که او را کاشتند .چونکه
حضرت پيامبر مان (ص) فرمود" ،هر کس که اصحاب من را لعنت کند ،که لعنت هللا ،فرشتگان ،و تمام
بشريت را بر روی آنها باشد ".اين افراد ها ،در حال حاضر ،مستحق لعنت هستند .موضوع لعنت را ترک
کنيم ،آنها عزيزترين حضرت پيامبر مان (ص) ،نوه محبوب ترين را شهيد کردن .نمی توانيم هيچ کاری
ديگری انجام بدهيم .هللا عز و جل آنها را زير سوال می برد .هيچ جای ديگری جز جهنّم براينکه گفتند
وجود ندارد.
برخی از افراد فکر می کنند اهل سنت وال جماعت از قاتالن حضرت حسين حمايت می کند .هللا
ما را نجات کند! راه ما ها ،راه طريقت است ،راه اهل سنت ،در کنار حقيقت هستيم ،و در راه حضرت
پيامبر مان (ص) هستيم" .اهل بيت من (خانواده حضرت پيامبر مان (ص)) امانتی است که براتون
سپردم "،حضرت پيامبر مان (ص) گفت .نياز داريم به آنها احترام گذاشتن و به آنها گرامی داشتن ( محترم
شمردن ،اليق دانستن ،ارزشمند دانستن).

عثمانی اين را در  ۷۰۰سال انجام دادن .اهل بيت را نگاه کردن و آنها را به عنوان اهل س ّنت
مورد احترام و افتخار گذاشتند .آنها همه چيز را در بهترين راه مديريت کردن و هيچ کس حقی پيدا نه کرد
که بتواند در برابر آنها هيچ چيزی بگويد .آنها خيلی احترام به اهل بيت داشتند ،با آنها جوری ديگری رفت
آمد می کردن .آنها را با مردم عادی نمی گذاشتند ،آنها دادگاه های خودشان را داشتند و يک بخش جداگانه
به نام "نقيب األشراف" که مراقب آنها بود .هر اهل بيت نوزاد آنها ثبت نام می شد ،و هر کدام که از اين
دنيا می رفت ،نام او را پاک می کردن .اگر چيزی اتفاق می افتاد ،آنها دادگاه خود را داشتند .عثمانی به
اهل بيت اين احترام می گذاشتند.
بنابراين ،کسانی که به بلند می شوند و می گويند به اين فرقه ظلم و ستم کردن ،و که اين فرقه دار
دروغ می گويد .چنين ظلم و ستم انجام نه شد ،و ستمگر نفرين شد .نفرين هللا ،فرشتگان ها ،و تمام بشريت
تا روز قيامت بر کسانی که اين اعمال را مرتکب شده اند باشد.
آن شخص مقدس خود را قربانی کرد زيرا آنجا کودکانی وجود داشتند ۷۰ .مقدس آنجا به شهادت
رسيدند ،اما شهدا بودن يک درجه بزرگ برای آنها است .آنها نمی تواند به شهادت برسند و بالفاصله
بميرند .آنها زنده هستند .اين چيزی است که هللا عز و جل به ما در قرآن اطالع می کند" :هرگز كسانى
را كه در راه هللا كشته شدهاند ،مرده مپندار ،بلكه زنده اند كه نزد پروردگارشان روزى داده مىشوند"
سوره آلعمران .)۱۶۹:به محض اين که آنها چشم خود را بستند ،آنها يک زندگی جديد شروع کردن.
(
ٔ
سپس آنها خواهيد" ،ای کاش من می شود دوباره به شهادت برسم ،دوباره و دوباره به شهادت برسم".
بنابراين ،هيچ عزاداری های زيادی در اسالم وجود ندارد .عزاداری هيچ سودی ندارد .آنچه بايد
انجام شود در آن روز ،خواندن قرآن است .اين را بايد به عنوان روزمره خوانده بشود و به عنوان هديه
به روح خود فرستاده بشود .حضرت حسن و حضرت حسين .استاد ما حسن (ره) قبل از او رفته بود .يکی
فاتحه و سه اخالص يا مولود می شود برای حضرت حسين ) (RAو دوستان او خوانده بشود ،برای تمام
شهيدان کربال .کارهای خوب بايد برای روح شان انجام بدهيم .اين چيزی است که بايد انجام بشود .هيچ
سودی در چيزهای ديگر که انجام بشود وجود ندارد.
اجازه دهيد کارهايی که مفيد هستند انجام بدهيم ،اجازه دهيد کارهای که استاد ما حضرت حسين
(ره) خوشحال بشود ،انجام بدهيم .شهدا و يا آنهايی که مقدس هستند با فریاد و گريه خوشحال نيستند.
حضرت پيامبر مان (ص) اين را ممنوع کند .در حال گريه جيغ نکن! اگر بايد گريه کنيد ،گريه بی سر و
صدا کن .اين هيچ رفتار بزرگ نيست .با اين حال ،گريه و جيغ کشيدن ،مو خود را کشيدن ،و چيزهای که
هرگز اجازه وجود ندارد .اين چيزها هستند که حضرت پيامبر مان (ص) ممنوع کرد.
باشد که خداوند نيز اعطا کند شفاعت آنها بهمان برسد ،و انشاءهللا نعمت های آنها روی مان باشد.
انشاءهللا برکت شان تا روز قيامت باشد .انشاءهللا همسايگان شان در بهشت باشيم .دعا در اين روز عاشورا
بسيار به نفع مان است .انشاءهللا برای خوبی دعا کنيم .اجازه دهيد برای رسيدن آن فرد دعا کنيم ،مهدی

عليه سالم ،کسی که تمام دنيای اسالم را ،انشاهللا ،از اين ظلم و ستم نجات می کند .انشاءهللا او در اسرع
وقت به ظهور برسد و کسانی که او را انکار می کنند ،شرمنده بشوند.
در هر صورت ،آنها بايد شرمنده باشند اکنون چونکه همه چيزهای که حضرت پيامبر مان (ص)
گفت ،ظاهر شدن :هر چه او گفت يکی يکی رسيد .همه آنها هم اينها را بيش از حد می دانن .آنها فکر می
کنند که تنها در طول زمان که خودشان هستند اعمال ميشود .نه ،حضرت پيامبر مان (ص) در مورد
چيزهايی که تا روز قيامت اتفاق می افتد تحريف کرده و آنها اتفاق می افتد .هيچ فايده ندارد اينها را انکار
کردن .کامل برعکس ،به ايمان آسيب می رسند .باشد که خداوند نيز اين مردم را درست کند ،و او آنها را،
انشاءهللا ،هدايت کند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه
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