
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 كم ال یدوم بالظلماحذروا فإّن الحُ 

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

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

 الجمعیة.
 

 ،ر. إن هللا عز وجل جعل الخیأخالقالمسلمین ال تشبھ أشیاء أخرى. المسلمون لدیھم أسمى  أخالق
ال و، ، ال توجد إنسانیةإلسالم وأخالقھ. في الوقت الحاضركل شيء من أوامر الوإعطاء قیمة للناس و

طرون على . إنھم یسیمسیطرةل بعض الناس في الوقت الحاضر مجتمعات رجولة وال عدالة. لقد شكّ 
 .لتحقیق منافعھم الشخصیة یناآلخرین وقد سعوا جاھد

 
مثل ھو إلى رشدھم. ھؤالء الناس ال عالقة لھم باإلسالم. ما یفعلونھ  یعودواھناك الكثیر من الناس الذین لم 

الذین و الكُفارباح لھم. وھو مبدأ ، كل شيء مُ علھ الكفار والظالمون. لدیھم ھدف، ولكي یصلوا إلیھما یف
معظمھم أغبیاء. لم  .ن بخدمة اإلسالمویخدعون الناس متظاھری ،. یقولون إنھم مسلمونالكُفارشبھون یُ 

یفتحوا أعینھم بعد. وما زالوا یریدون اتباع ھذا الطریق. أولئك الذین یتبعون ھذا الطریق ال عالقة لھم 
أنفسھم. ال یوجد شيء من ھذا القبیل في اإلسالم. لیس  ویظلموناآلخرین  یظلمونباإلسالم. ھؤالء الناس 

 .ُمباح. لیس كل شيء للوصول إلى الھدف ُمباحكل شيء 
 

طیع ھذه فتراء على أحد. من ال یُ اإل م، وعدظلم أي شخصبعدم  عظیم الشأنھناك أوامر في القرآن 
الناس إلى رشدھم. لقد فعلوا  یعودلتدمیر اإلسالم. یجب أن  لنفسھ،األوامر لیس في اإلسالم. لقد أصبح أداة 

ھ ال عالقة لھ ونما تقول .ذا الدینكالدین". ال یوجد ھ، ستخرج من حیث یقولون "إذا تركت ھذاذلك بطریقة 
، مجتمعات إنھم مجتمعات الشرھ. ونبعن المجتمعات مثل المجتمع الذي تتباإلسالم والدین. ھناك المئات م

نبینا  ملعونة عند، هلالج لجهللا  ملعونة عند، مجتمعات هلالج لجهللا  ة عندھوكرم، مجتمعات السوء، مجتمعات الخیانة
 .المالئكة ة من قِبلوملعون ملسو هيلع هللا ىلصالكریم 

 
بإظھار الخیر  نتظاھرویلذلك ، یجب أن نفھم اإلسالم. یقولون إنھم مسلمون ویعطون دروًسا لآلخرین. 

لیس لمنفعة وبل لمنفعة من ھم في القمة.  لفائدتھم و لیسمن أجل ال شيء سوى الفائدة. وھ كل ذلكللناس. 
 .أي جھنم وظلمةفي هللا أعلم  الناس الذین ھمإنما لمنفعة  من في القمة،

 
كل ما یسمعونھ. علیھم أن  من یتبینوا. یجب أن للظلمستماع إلى الذین یتعرضون ، یجب على قادتنا اإللذلك

شخص ما على  یفتريوأذى للناس. عندما  ظلمفتراء على اآلخرین. إنھ یفتري. إنھم یقومون باإلیجدوا من 
؟ من أنت وماذا تتبع؟ من این ھنا. من أین حصلت على ذلك"تعال إلى  تقول لھ، یجب أن آخرشخص 

الكثیر من . ھناك خونة، ذلك تتبیّن منیجب أن  "؟ھذا الشخص تفتري علىعلى ھذا؟ ولماذا  تحصل
 .الخونة

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

. ألن فتريلمُ على ابل  على الُمفتِرى علیھاإلنتباه لیس  ودولتنا لذلك كما قلنا، یجب على قادتنا وحكومتنا
على . من الخطأ قبول كل ما تسمعھ یتبیّنوا، ویجب أن كون ھناك عدالةب أن یبالظلم. یجالحكومة ال تدوم 

، فإنھم بالظلم تدوموبما أنھم یعلمون أن الحكومة لن  .الظلمھو  وما یریدونھظلم. ھدفھم وت هلالج لجأمر هللا أنھ 
 هلالج لجلیس مع الظالمین. إن عدل هللا  هلالج لجن هللا في العالم. إ الظلم، ویریدون ممارسة وذاكھذا  یفترون على

على أي  واإلفتراءظلم الحفظنا من هللا یعاقب الظالمون. یُ وسسیصل إلى الناس بالتأكید عاجالً أم آجالً. 
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .. هللا یحفظنا جمیعاشخص
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