
 

 
 
 
 
 
 
 

 ال تقعوا بالفتنة
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

ال نقع في الفتنة. یجب االبتعاد عن الفتنة حفاظا على سالمتنا. لعنة هللا یجب أن الفتنة.  زمنھو  الزمنالزمان. ھذا  آخرنحن نعیش في 
 ".الفتنة نائمة لعن هللا من أیقظھا"ملسو هيلع هللا ىلص الفتنة. یقول نبینا الكریم ب تسببعلى من وقع في الفتنة أو 

  
ذلك. في الوقت الحاضر ، توجد ھذه اآلالت حیث یمكنك ب یعانون للقیام واقبل. كانفتنة من ب القیامكان الناس یرتبكون عندما یریدون 

تظھر مثل ھذه  كافر ". أنت منافق. أنت ابین المسلمین. "انت لست جیدھناك فتنة حدث فتنة كبیرة. تقول وكتابة أي شيء تریده ، ثم 
الناس من أجل ال شيء. إنھم یشوھون اإلسالم من أجل ال  یقتلونإنھم  حدث ھناك.بر فتنة تأك .اال ننظر الیھهلالج لج األشیاء ھناك. الحمد � 

. لذلك یجب أال تستمع إلیھم أو تنظر إلى ما والكفارالمرتدون علون ذلك ھم المنافقون الحقیقیون، الذین یفاألشیاء. شيء. یفعلون كل 
 .إیمانك. حفظنا هللا یزیل إذا كبُر معنويمرض تجلب المرض. ب تصیب قلبكفتنة. ھذه الفتنة المسك تیفعلونھ حتى ال 

  
. اآلخرون الذین الصالحینھذا ما یجب أن یحدث في ھذا الوقت. نبینا الكریم یقول أن آخر الزمان ھو زمن الفتنة. لذلك كن مع 

لدیھم لحى أو  .مسلمال بمظھر یظھرونأكثر وضوًحا. على الرغم من أن معظمھم لیسوا مسلمین ، إال أنھم أصبحوا یصنعون الفتنة 
یرتدون ما یشبھ وشاح المرأة على رؤوسھم. یتظاھرون بمعرفة الدین ، في حین أنھم لیسوا حتى مسلمین. یھاجمون المسلمین متھمین 

 من الكثیرھم أنفسھم منافقون وكفار. ھؤالء األشخاص لیسوا مجرد شخص واحد أو اثنین ، ولكن ھناك  بینماإیاھم بالنفاق والكفر. 
 .الناس في كل مكان یخدعونھؤالء الذین 

 
حفظنا جمیعا. نحن نمر بأیام صعبة. هللا یال تسألھم وال حتى تنظر إلیھم. ن. ال تستمع ألشخاص ال تعرفھم ، لذلك ، یجب أن نكون حذری

 ومن هللا التوفیق .   .عن األشرار. حفظنا هللا هللا یبعدناإیماننا.  یقوي هللا
 

 الفاتحة .
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