
 
 
 
 
 
  

 
 ھذه الكارثة ھي النتیجة

 

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

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

ھو العاشر من محرم. ھذه  المبارك. یوم عاشوراء أماناتھمھذه األیام عندما نال األنبیاء واألولیاء  .مباركةنحن نعیش في أیام 
ولكن  نة.رمضان فرضا صار ھذا سُ  شھرصوم أصبح رمضان. وعندما شھر ایام مباركة. كانوا یصومون ھذا الشھر قبل 

ھذه األیام لالوسیلة إلنھاء ھذه المشاكل ألن هللا عز وجل أعطى بركة  تكونالمھم أن بركة ھذه األیام مستمرة. إن شاء هللا س
 یرید الخیر للناس دائما. الناس یفعلون الشر ألنفسھم. هلالج لج. هللا هلالج لج یاً وجسدیاً. فیھا حكمة هللاانروح

 
ُ إذا قمت بتشغیل التلفزیون حترق؟ كیف حدث ھذا؟ لقد یظھر أن العالم كلھ یحترق ھذه األیام. لماذا ، فإن األخبار في كل مكان ت

. لقد وحشیتھملكن الناس یستمرون في وطلب الناس الشر ألنفسھم. یعطي هللا عز وجل الوقت للناس كي یعودوا إلى رشدھم. 
، الحضارة الغارقة. وھو ممنوع في بالدھم أیضا. لقد ذھبنا من نھى عنھا؟ أوروبا، الغرب وا عن تربیة الماعز منذ سنوات.نھ

ات. وما بأنھم أنقذوا الغاب معتقدینالغابة. كانوا سعداء  وتقضي علىا. أخبرنا الناس أن القطعان ممنوعة ألنھا تأكل إلى إسبانی
تركوا الفقراء عاطلین عن العمل وجعلوا الحیوانات  ، تشتعل حرائق الغابات في غضون یومین.تأكلھ الماعز في ألف عام

ن الطائرات والمروحیات. بینما كانت الحیوانات تأكل تلك القطع المحترقة اآلن تھلك دون ترك أي شيء لھا. وبعد ذلك یطلبو
 مئة ألف نسمة. منعوا كل ذلك.، عشرة آالفلآلالف، رزق ھناك للفقراء. وكان  استفادةوكان ھناك 

 
 الغبيقلنا، یقول شعبنا ما ضرر ألنفسھم. كبالهللا التوازن. والناس یتسببون  جعلفقد  -عندما تتعارض مع عمل هللا عز وجل

 ، ال تحتفظ بھا ".ةجید الصحیح. نحن أغبیاء، إنھم أذكیاء. الماعز لیست، یجب أن نفعلھ. یعرفون ما ھو "مھما تخبرنا أوروبا
 . كانت الماعز المصدر الرئیسي للعیش لجمیع الجیوشملسو هيلع هللا ىلص بینما الماعز حیوان مبارك. إنھ الحیوان الذي أحبھ نبینا الكریم

واآلن ھناك  البركة أیًضا. ازالوا روا إزالتھا،رعندما ق، العثمانیون والسالجقة. كان لدیھم أھمیة استراتیجیة وقوة. اإلسالمیة
 ھذه الكارثة ھي النتیجة. "؟"نحن نمنع ھذا. ماذا ستكون النتیجة . یجب أن یفكرواهلالج لج هللا شغللیس من الجید التدخل في كارثة. 

 
وھي تقوم بھا.  وظیفتھاوالحیوانات لھا  األخرى بشر. المخلوقاتال ھمتوازن. من فقد المیزان بلقد خلق هللا عز وجل كل شيء 

لكن أھل الشیطان یكسرون ھذا التوازن ویریدون الحفاظ على توازن  ، فإن العالم كلھ یعیش حیاة مستدامة.عندما ال تتدخل
ام یعمل. وعندما القیام بھ؟ ما حدث قد حدث. بالكاد سیتم إصالحھ اآلن ألنھ كان ھناك نظ الناس بین أیدیھم. ما الذي تستطیع

ات، الحیوانالوطن، حفظ هللا ی. یعیننا هللا اإلصالح.ومن الصعب  التدمیر، كیف یمكنك إعادتھ؟ من السھل تكسر ھذا النظام
 . ومن هللا التوفیقغفر. هللا یزیل ھذه المشكلة. نتوب ونست، الناس وجمیع المخلوقات. یجب أن نطلب المغفرة. أخطأنا

 
 . الفاتحة
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