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SÜFYANIN İLK SAVAŞLARIYLA İLGİLİ HADİSİ ŞERİF
Selamun Aleyküm.
Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah, gündüzünüzü hayırlı eylesin, ayınızı, yılınızı,
ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Cenabı Hak umduklarınıza nail eylesin, korktuklarınızdan
hıfzu muhafaza eylesin inşallah.
Arkası yarın dediğimiz bi hadisi şerif var uzun. Süfyaniyetle alakalı. Tam bugünlerimizi
anlatanla alakalı bir hadisi şerif var. Böyle kısa kısa geçtim, bu hadisi şerif uzun. İyi dinleyin
bunun yorumunu haftaya yapçam. Yalnız hadisi şerifi iyi dinleyin, can kulağınla dinleyin.
“Süfyani Küfe ve Bağdat’a girdikten sonra” demek ki Süfyani Küfe ve Bağdat’a gircek. Girdi
şuanda “Ordularını etrafa gönderir. Horasan toprağındaki Maveraünnehirden başında emevi
soyundan birisinin bulunduğu bir fırka Süfyaninin ordusuna katılır.” Dikkat edin: “Onlar için
Tunus’ta bir vaka olur.” Dikkat edin: “Bir vakada Rey şehrinde olur.” Bunlara dikkat edin,
haftaya bunları açıklıcam: “Bir başka vakada Şırnak’ta görüldükten sonra.” Bir vakada
Şırnak’ta görülürmüş. Şırnak’a dikkat edin. “Sağ ucunda bir ben bulunan haşimi bir gencin
komuta ettiği siyah bayraklı bir ordu çıkar ve Allah bu ordunun işlerini ve yolunu
kolaylaştırır. Sonra Horasan sınırında onların lehinde bir vaka olur. Bu haşimi karayolu ile
ilerler Şuayb bin Salih Tememinin komutasındaki bir başka ordu ile birleşerek Elsaid
kapısındaki savaştan sonra Mehdi ile buluşurlar. Bu savaşların atların ayaklarını kanlar içinde
bırakacak şiddette olur. Yine Allahu Teala başında beni Hadiden bir adamın bulunduğu ve
Siccistan’dan gelen bir orduyla yardım edecektir. Rey vakasından sonra Meydayidede büyük
bir vaka olur” bunlar çok önemli buraya dikkat edin “Kerkük’te de kurtulabilenin onu
anlatacağı bir vaka görülür.” Kerkük. “ve sonra büyük bir katliam meydana gelir, Nusaybin
arzındada bir vaka olacak. ……………………………kendilerine husup denilen …..de Küfe
ve Basra’da bir topluluk çıkıp Küfe’de esirleri kurtaracaktır”. Memleketimizi ilgilendiren
Nusaybin var. Memleketimizi ilgilendiren Şırnak var. Haftaya.
Evet. Şırnak’a dikkat edin, Nusaybin’e dikkat edin, Küfe’ye dikkat edin, Bağdat’a, Kerkük’e
dikkat edin. Hayırlı geceler hepinize. Haftaya bunları etraflı bir şekilde soru az olursa
anlatçam. Allah rızası için el fatiha ma salavat. Amin.
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