
 
 
 
 
 
  

 
  جدا محزن زمن

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

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

. یعیش الناس في بالمنكرویأمرون  المعروفینھون عن  الزمنفي ھذا و. ملسو هيلع هللا ىلص الذي وصفھ نبینا الكریم الزمنن الذي نعیشھ اآلن ھو الزم
یوم القیامة أن  حیثوما ھو الحرام. األمر مختلف اآلن  الذنبطریقة كأن الحرام أمر طبیعي جًدا. ال یعرفون ما ھو ھكذا الوقت الحاضر ب

حاسبون على ن أنھم سیُ ، فإنھم سیعیشون إلى األبد. في حین أنھم ال یعرفوا المزید من الدنیالكن الناس یعتقدون أنھم إذا أخذوو .جًدا قریب
یرتكب المرء كثیر من الناس ال یعرفون األشیاء المحرمة. ولكن عندما الم بوعي. احررتكب العندما ت أن تُحاسبذلك. لیس من السھل 

، لن الدنیا هفي ھذ .جیدباألمر ال. انھ لیس هلالج لج ، ألنھم یعترضون على هللا مباشرة ویخالفون أوامر هللائ للغایةالحرام بوعي فھو أمر سی
، ال شيء فقط من السم. لن یعطوك أي فائدة. سیضروك لكن الذنوب والحرام أشرویأكل أحد شیئًا یعرف أنھ ضار لھ أو یشرب السم. 

 .غیر ذلك. یجب أن نعرف ھذا. یجب أن ننتبھ إلى ھذا
 

قائلین إنھا حالل. یفعلونھا. إنھم یركضون  ة،ممحرالاألشیاء ألشیاء ال عالقة لھا. وال یھتمون بالذنب الحقیقي و "إثم وحرام" إنھ یقولون 
أوالدك. لن تكون ھناك  ال أنت واللن یفیدك ھذا وعي عن م احررتكب الالمال. عندما ت بالحصول علىیھتمون وھذه األشیاء فقط  خلف

 .الل أفضل بكثیر من الكثیر من الحرامحالالقلیل من بركة. لن یكون ھناك شيء. 
 
. یقول الناس على أنھ عاديالذین یظھرون نمط الحیاة األوروبي ھنا لناس. ھناك الكثیر من الجھلة ادھشة ألشیاء التي نراھا كل یوم تثیر ا

ین؟ حتى في لیسوا مسلم أھلكمھل  ین؟مسلم م. كیف تفعلون ھذا؟ ألستىركب معصیة، معصیةھ ھو ونما یفعلونھ بشكل طبیعي. ما تفعل
ویغفر لھم  الكاھنیفعلون كل شيء خطأ ثم یذھبون إلى  .بھا ممنوعة ولیست جیدة ونقومی، یعرفون أن األشیاء التي كفرالدول أوروبا و

لیغفر  الكاھن، إلى معصیة. یذھبون إلى الكنائس. لكنھم یعرفون أنھا المعصیةترتكب ال المال. لیس لدینا مثل ھذا الشيء. یجب أن بدفع 
 .حرام. یتحدثون عنھا بحریة شدیدة یعرفون حتى أن ما یفعلونھ ھو الكثیر. إنھم الخطایاھم. وشعبنا ال یفھم 

 
درسوا  . یفكر الناس "ھل ھو جید؟ ھلحیرةیتركون الناس في تَْجعَُل الَحِلیَم َحْیَراْنًا". " ملسو هيلع هللا ىلصأشیاء غریبة جدا تحدث. كما قال نبینا الكریم 

 .فتاوى خاصة بھم الستخدامھم یصدرون، فإنھم ین. وبدالً من تنشئة الصالحینسلمخطیب لتربیة المھذا؟ " أسس شعبنا مدارس إمام 
. ھناك اآلالف لكي ینصلحواالمشایخ  تربیةفي الدنیا وال في اآلخرة. إنھم بحاجة إلى  ال فائدة لن یكون ھناكھذا ال یفید البلد وال یفیدھم. 

. لقد سقطوا في مثل ھذه الحالة ألنھ ال یوجد إخالص. الطفل الذي یتعلم بالمزید من الذنوفي  غارقةلكن الناس وخطیب. من مدارس إمام 
 أیضا. وبتعلیم كلمتین عن ظھر قلبفقد إیمانھ ی ،إیمان عندهإن كان التي تُدرس ھناك، یغادر بعقل مشوش. األشیاء وب .یصبح نظیفًا لوحده

لفعل  توجیھھمالناس إلى ارتكاب المعاصي بدالً من  یوجھون، فال بأس بذلك. لكنھم أخذ راتبھ وذھبرواتبھم. إذا ب الفرارفإنھم یریدون 
 .الخیر. حفظنا هللا

 
. هللا یغفر لنا. ال جدا. نحن ال نوافق علیھ محزنالذي نعیش فیھ  والزمنحفظ المسلمین من ھذا الزمان. األشیاء التي تم القیام بھا هللا ی

ھذه الذنوب وھذا الظلم. نحن ب، لذلك نحاول على األقل باللسان. نحن ال نقبل ال یمكننا تغییرھم بأیدینابھذا القدر. یسعنا إال أن نتحدث 
 . ومن هللا التوفیق .حفظنا من الحرامهللا ی. یعفو عنابعیدون عن ذلك. هللا 

 
 الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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