
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 یقود الى الظلم فة اإلسالميرفض الخلی

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

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

 الجمعیة.
 

وقت الحاضر الذي نعیش فیھ ال هلالج لجبمشیئة هللا هلالج لج. هللا  لطف . إنھسالمینوعادوا سافر إخواننا إلى القدس  ،� الحمد
 .كل ما نستطیع القیام بھنشكر على علینا أن  ،رة. لذلكبابزمن الج الظلم،ھو زمن 

 

. ال یزال ظلم، كان ھناك انیة والخالفة اإلسالمیة. ومنذ مئة عامئة عام على اإلطاحة باإلمبراطوریة العثملقد مر م
، متشابھون، انتقلت القدس من ید إلى أخرى. كلھم الظلم، نتیجة س الطریقة. قبل خمسة وخمسین عامایحدث بنف

ال یعطي الناس شیئاً بغیر سبب. الناس یعانون بسبب  هلالج لج فإن هللا ،لذلك ظالم. والخلیفة اإلسالمي ھبألن من ال یقبل 
لى األشیاء التي یجب أن نشكر ع ،، فإلیك عقوبتك! لذلكوتقف ضده فة اإلسالميالخلیبأفعالھم. بما أنك ال تقبل 

 .كل ما نقوم بھ في كل مكانعلى ، وم بھاالزیارة التي نقعلى ، للزیارة / نؤدیھاالعبادة التي  على ،نستطیع القیام بھا
 

وھي  .ولظھور عالمات القیامة ةقیامال لیأتي یوم ذلككون یال بد أن . الوقت لیس في أیدینا، إنھ بید هللا عز وجل
 ،. سیأتي الوقت هلالج لجفي تقدیر هللا كبیر وقتب مستمرة على ھذا النحو منذ مئة عام. إذا نظرت، فإن مئة عام لیس

الحمد � على  ،ام، ال داعي للقلق. نحن قادرون على فعل شيء لذلك .العالمسیحكم الخلیفة اإلسالمي هلالج لج بإذن هللا و
ً  یظلملكن قلوبنا مع الخلیفة اإلسالمي. ال وذلك.   .ال یؤذي أحداً وال یأخذ حقوق أحد، أحدا

 

كلما اقتربنا من نھایة الزمان ، كلما ازدادت حالة الكفر سوًءا في كل مكان في العالم. ال یوجد مكان في ھذا العالم 
العصیان والوقوف ، إال أن أعطى كل شيء. مع أن هللا هلالج لج ضد هللا تقفأن  ظلمال یتزاید فیھ الظلم والكفر. وأكبر 

شاء هللا إذا نظرنا إلى ینتھي الظلم فقط عندما یأتي المھدي علیھ السالم بإذن هللا. وھذا إن سھو أكبر ظلم.  هلالج لج دهض
 خلقھ.والكفر منذ  الظلم، فإن العالم لم یشھد الكثیر من العالمات

 

خطأ. یشعرون ا ما، فإنھم سیشعرون بالخجل. یشعرون بالخجل إلرتكابھم ، عندما یفعل الناس شیئً الماضيفي 
علون ، یجرؤون على معاقبة أولئك الذین ال یفولكن اآلن، ناھیك عن الشعور بالخجلرتكابھم معصیة. بالخجل إل

حرفًا. سترتكب صبح منتُ . "ال، س"ستكون مثلنا". "أنا لست منحرفًا أو أي شيء" ذلك. إنھم یعاقبون ویقولون
أرسل هللا  ،. وألنھم ظالمونظالمینأیًضا الناس أصبحوا ، ولكن ظلم. لیس فقط الحكومات". ھذا المعاصي أیضا

 .ظالًماقائداً لھم  هلالج لج
 

على ذلك. ألننا جمیعًا هلالج لج ، فعلینا أن نشكر هللا قائد ظالمز الناس بین ھذا. إذا لم یكن لدینا هللا یحفظنا. یجب أن یمیّ 
قادة  نا، یأتیوإكراما للصالحین. ف بنایلط هلالج لجهللا  ،ظالم. ولكن شكراً �قائد ، وكان یجب أن یكون لدینا ظالمون
ومن هللا . یحفظناولكن إن شاء هللا  ،حفظنا من الظالمین. نرجو أال یأتوا. نحن نستحق الظالمینهللا یجیدون. 
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