
 
 
 
 
 
  

 
  لعنة هللا على من یفتعل الفتنة

 

 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
 

  الشریف حدیثالفي  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  یقول
ُ َمن أیقَظھاالِفتنةُ ن  ائمةٌ لعَن �َّ

فتنة الفتنة ملعون. ال یفتعل. ومن ات، ألن الفتنة ظلمة وظلم. كل مكان مظلم مثل اللیلالكثیر من الفتن ھناكالزمان.  آخرنحن نعیش في 
. إذا بحالھمالزمان. إنھم ال یتركون الناس  آخرإلحداث كل أنواع الشر للناس. نحن نعیش في  موجودةتسبب ضررا كبیرا للناس. الفتنة 

كل أعمالھم الصالحة. لن یكون لھم إال على  وتقضينفسھ. اللعنة تنزل علیھم  یخدع، فھو ستفادة والراحةفتنة یأمل في االال یفتعلكان من 
 على ذنوبھم في اآلخرة. هلالج لجعذاب هللا 

. 
بالفتنة. ال  ا. ال تؤمنیكون لدیھ الخیر ابد . لنئھ سیئة. سینتھي بھ األمر بشكل سیمن یعمل الخیر یجد الخیر. ومن یفعل الشر تكون نھایت

الكذب والغش. الفتنة في كل مكان.  ،تتأذى. ال تستمع إلى كل ما یقال لك. العالم مغطى باألكاذیبس، في الفتنة. إذا كنت متورًطا تنخرط
 أیًضا. انخسرالستكون في فائدة، ال ستنال كوتعتقد أن اإذا كنت تؤمن بھ

. 
، فسیحاولون تصحیحھا حتى بعد سنوات. وسینسى الناس حتى ذلك ار خاطئةھناك أخب ا كاننشر فیھا ھذا. إذلل، كان ھناك صحف من قبل
، فإن الناس غبي شیئًا ما شخص، لیس ھناك مجرد صحیفة بل آالف أدوات الشیطان السیئة. إذا قال لكن في الوقت الحاضروالحین. 

الضرر. ال توجد حتى كلمة  بلمنفعة ال، لن تحصل على شاركھتعندما تشاركونھ في كل مكان. تیو. هلالج لجیصدقونھ على الفور كأنھ كالم هللا 
 الفتنة. یفتعلون، أولئك الذین حدة صحیحة في ألف كلمة لمن یتكلموا
. 

 هللا یقولھم جنود الشیطان. إن. أھدافھم ھي أھداف الشیطان. تنشرھاوال ؤمن بھا فتنة. ال تال، فاحذر من لعن، إذا كنت ال ترید أن تُ كما قلنا
ِ". إذا صدقت  عز وجل  .هلالج لج هللا طریقفإنھم یبعدونك عن  ،الناس أكثریة"َوإِن تُِطْع أَْكثََر َمن فِي اْألَْرِض یُِضلُّوَك َعن َسبِیِل �َّ

. 
أیدیھم ویرون في الموجودة داة ، الجمیع في حالة توتر وحزن في الوقت الحاضر. إنھم ال یعرفون ماذا یفعلون. ألنھم ینظرون إلى األلذلك

. ال تنخرط في ھذه الفتنة. الزمانآلخر  الكبیرة فتنالوینزعجون. ھذا من  صحیحة اعلى أنھ ا، الكثیر من األكاذیب. یرونھأشیاء كثیرة
لكن إذا و، فلن یحدث لك أي شيء. ا معھمطالما أنك لست منخرطً . هلالج لجطریقك وكن مع هللا  استمر في. انصیحتنا ھي عدم اإلیمان بھ

حفظنا هللا.  ،قد تقع في نفس الحالةرد من الجنة. من اللعنة. اللعنة ھي أسوأ شيء. لعن هللا الشیطان فطُ  حصتك، فستحصل على تورطت
 . ومن هللا التوفیق حفظ اإلسالم والمسلمین من الفتنة.هللا ی

 
 الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 صفر 9-2021/32- 30 

 


