
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 اإلسالم ھو السبب الشذ عن

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

نذ خلق في أمان. إنھا نعمة كبیرة أعطاھا لنا هللا عز وجل. م المباركةنقضي ھذه األشھر  ،� عز وجل الحمد
، تسبب الناس في المعاناة لبعضھم البعض وال یمكنھم التسامح مع بعضھم البعض. لقد أعطى هللا عز وجل الدنیا

 ".مرتاح ستكونإذا أطعتني "هللا عز وجل  یقولرزق للجمیع. ال
 

كل ھذه المعارك  تحدثھذا سبب ل". الثروةرزق وي في الیعتقدون "سیكون شریكا ل حیث أنھمالناس في حالة 
اإلنسان. حیاة  لن یعیش ،رزقالرزق مخلوقاتھ. عند انتھاء  كافل هللا عز وجل في حین أنبسبب ھذا. والحروب. 

في ذلك.  البشر اإلنسان إلى اآلخرة. ال یفكر ، تأخذ منھ. وعندما ینتھي، ینتقلالرزق. كم ھو مكتوبالدنیا مع 
 .یریدون مھاجمتھ والقضاء علیھ ذلكي شخص یأخذ رزقھم وممتلكاتھم. لیفكرون ف

 
، فھو أي قانون أو أي شيء آخر. أیا كان ،حقوق الجمیع. من ھم خارج اإلسالم ال یعترفون بأي حق یحفظاإلسالم 

ُ أنك سكذلك. اإلسالم دین الرحمة. یجعلك تفكر في  كل شيء وتتصرف وفقًا لذلك. علینا أن نتصرف حاسب على ت
ة وتركوا الشریعة ظلموا . والذین تركوا الطریقالمنوالوفقا لذلك. لقد تصرفت الدول اإلسالمیة دائًما على ھذا 

 .أھلكوا الناسو
 

، طریق العدل. كل من یخرج عن ھذا . إنھا طریق الرحمةملسو هيلع هللا ىلص فإن طریق الحق ھو طریق نبینا الكریم ،لذلك
 هلالج لجهللا ملسو هيلع هللا ىلص. ، یقول نبینا الكریم سیدخل النارالطریق  شذ عنمن  -ریق یضل. "فََمْن شَذَّ شُذَّ فِي النَّاِر أَبَدًا" الط

 .یحفظنا
 

في المقابل. أظھروا الخیر في المقابل.  یظلموا، لم تظلم أبدا. حتى لو كانوا مظلومینالدول اإلسالمیة الحقیقیة لم 
وجود الكثیر من ي كانت على ھذا النحو ھي اإلمبراطوریة العثمانیة. على الرغم من الدولة اإلسالمیة األخیرة الت

الناس لیس باألمر الجید.  ظلمفإن  ،لذلك الحضرة اإللھیة.في  ةمقبول وھيأحداً.  تظلم، إال أنھا لم المشاكل والخیانة
رسل الصاحب ی هللاعلى ھذه األیام إن شاء هللا. والشكر � . هللا یحفظنا. الحمد � منھحفظنا ی هلالج لجهللا . ال یدومالظلم 

 ومن هللا التوفیق.  .إلنھاء الظلم في العالم إن شاء هللا
 

 الفاتحة.
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