
 

    

 

 من غير المناسب اإلعتراض على من يشغل منصبا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 ونجدي المجالس هذه إلى يأتون الذين أولئك.  السعادة عطيوت ،تعطي الراحة  ،روحانية  قوة عطيت ، للناس قوة تعطي المجالس هذه

  . آخر شيء أي في ال تجدها.  هللا ذكرت ماعند الراحة تجد.  هللا ذكرل المجالس هذه إلى جئنا ألننا.  هللا نظر في األجر ونكسبيو السالم

 وقدره قضائه إنفاذ هللا أراد ذاا " الشريف الحديث يقول.  تماما حمقى واأصبح حمقى وقد بالفعل كانوا الناس.  اآلن الزمان آخر في الدنيا

 عقله عليه رد حكمه فيه أنفذ إذا حتى الشعر سل عقله عن فسله عينه وأعمى...  وقدره قضاؤه فيهم ينفذ حتى ، عقولهم العقول ذوي سلب

 من قليل لعدد ليس حماقةال هذه وجل أعطى عز هللاو ، اآلن قريب القيامة يوم" ؟ هذا تفعل لماذا ، إلهي يا " ، الناس يسأل ثم. " ليعتبر

 . الناس لجميع ولكن الناس

 الذين الناس ألولئك بالنسبة لشكوىا اإلطالق على اجيد كوني ال خاصة. يشتكون  وال أوضاعهمعلى  شاكرين نوكونالمسلمون ي دع

 مكان، في اشخص عز وجل هللايخلق  عندما.  هللا اويحمدو ايعظمو ، هللا فليشكروا.  البلد هذا في عيشن هللا وبإذن ، مثلنا بالراحة يشعرون

 . عمله في تدخلال كميمكن ال ، هللا شاء إن.  الحظ هو هذا.  هللا عند من وه المكان هذا على سينزل الذي الخير والشر

 ستبقى. القيامة  يوم الى ملكيتها وتركوا دمائهم ، سفكوا حين في ،"هللا  هللا "قائلين  األماكن هذه أخذوا العثمانيون ، أجدادنا ، أن هللا الحمد

 ،عند الكفار لها  قيمة ال المسلمين دماء. أيضا  هناك أريق الدم من والكثير اإلسالمية ، األماكن من الكثير هناك. هللا  شاء إن اإلسالم على

 وهذا اإلسالم يبقي هللا. المرات وإقامة الدعاء  اآلف تشكروا أن يجب أخرى ، مرة.  هللا نظر في العالم من أهم ممن دمه قطرة كل ولكن

 .اإلسالم  يدعم ويرعى لإلسالم ، قائدا كونه آمنا ، البلد

.  هذه بجانب جدا خفيف شيء هذا ،الشيطان  صناديق أكبر ظهرت ، اآلن. صندوق الشيطان  تلفزيونال يسمي قدس هللا سره الشيخ موالنا

 شاهدنا.  األخبار منها فيال فائدة  أشياء ونظهري بحيث.  أيضا اآلن تنكرية حفلة األخبار تأصبح ولكن التلفزيون على األخبار نسمع

 ما ولكن شيء أي ونيقول ال البلد ذلك في والتلفزيون اإلذاعة،  أيام لبضعة.  العالم من اآلخر الطرف على بلد.  يومين قبل العالم أخبار

 زيها يرتدوت ، الماكياج من الكثير تضع البلد ذلك في الجدة.  لهم بالنسبة العالم هذا كم هو كبير.  المحبوب رئيسهمويعرضه  يقوله

 نارئيس . "اء الفقرب مليئة الشوارع.  هناك الجوع من يموتون الناس.  ضحكت وتبشر شعبها وهي ، ذلكالى  وما ، الجلباب ، ذلكك المحلي

هؤالء  ، شيوعية مملكةال أصبحت ربما األسرة أفراد جميع ذكريتم "  الخ ،نا زعيم نجل ، المحبوب قائدنا ، قائدنا ، رئيسنا ، الحبيب

 .المهرجين 

 ، الجوع من يقفون الرجال.  التصفيقيقومون ب الناس.  الهيدروجينية القنبلة ببناء قاموا ؟الذي ترسلونه  السار الخبر هو ما ،لذلك 

. اهللب يعترفون ال لكنهم هلل شكرا يقولوا أن وشك على.  اهللب يعترفون ال.  مرتاحون نحنيقولون .  يشعرون كيف يسألهم.  مقابلة يجرونو

 هو ذكي كم.  جدا جدا سعداء انهم يقولون.  عقولهم يفقدون ربما هللا قلت إذا.  بالدين مله عالقة ال لذلك. ون فروكا تماما ملحدون أوالدهم

 !ونرحل  جميعا نموتس ، والموت الجوع من ان نعاني بدال! ؟ قائدنا

. عقال  أخف حيث انهم ، سوأاأل هو هذا.  تلك مثل بلدان في نعيش ال أننا مرة ألف نشكر هللا السبب هذال.  أيضا ههذ مثل بالد هللا خلق

مرت  ، نوالعثماني بعد.  مكان كل في هذا مثل استبداد هناك.  سعيد انه ، سعيد انه الرجل ويقول ، كله البلد أحرق.  أيضا جارنا تشاهدون

 اربعين أو خمسين سنة بالطغيان .



 

 

 

 

 

 

. االذان  ال تسمعون طريقتنا انطلقت حيث ، إسالمية دول ، األماكن بعض هناك.  بلدنا في للصالةمرات  خمس اآلذان ونتسمع هلل الحمد

.  بكثير أقرب القيامة يومأن  يعني وهذا.  اآلن مكان كل في الظلمعم . ارتدين الحجاب  عندما السجن في النساء وارمهذا ممنوع . 

 . أيامهالى  صلن جعلناي هللا.  هللا شاءإن  الطغيان هذا على سيقضي الذي هو السالم عليه المهدي

وهللا  ،أريد  آنا ،أنت تريد " لاقي   ولكن ممكن وقت أقرب في ذلك يحدث أن نريد ونحن.  هللا شاءي ماك إنهم ،بهم  التنبؤ يمكن ال البشر

 .قد اقتربت  النبي التي اخبر عنها عالماتال هللا شاء إن. يفعل ما يشاء .  يريد ما يفعل وهللا أريد وأنا تريد، أنت ."يفعل ما يريد 

 في اآلن.  اإلسالم غير آخر دين أيلن يكون هناك  ، السالم عليه المهدي يظهر عندما.  ممكن وقت أقرب في اإلسالمي العالم ينقذ هللا

 . أيضا ناه تركت   لن ، المستضعفين المسلمين من ونتك ، أو وإذا لم تكن مسلما.  ضرائب وال جزية وجدت ال ، الوقت ذلك

يسفكون  البوذيين الدين رجال.  مكان كل فيذلك  نرى.  الحياة قيد على المسلمين ونحرقي البوذيينيحبون  السالم الذين يدعون الى الناس

 يستطيعون ال.  هناك من وصلوا إخوة لدينا.  الحياة قيد على ونهمحرقيو ، والشباب لألوالد اعتبار أي دون الطريق على المسلميندماء 

 . مكان كل في حالل لهؤالء الكفار المسلمين دماء. خرجوا  اذا مسؤولية عاتقهم على تقع. ممنوع  ،الساعة الرابعة  بعد المنزل مغادرة

 وال الكفار من واكوني أن هميمكن أصدقاء ال " حيث أنه.  يستحقون ما على يحصلونس ، السالم عليه المهدي يظهر عندما السبب هذال

. حسيب  أفضل ، هللا نحن نتوكل على.  به الوثوق يمكن الكفار من حدوا الو.  القول هذا قد تم األيام هذه في ،" خنزيرال من يختبئون

 . هللا هو نصيرنا

 َحِسيبًا بِاّللَِ  َوَكفَى َشِهيدًا بِاّللَِ  َوَكفَى

 ال. وجل  عز هللا بقدرة مقارنة الغبار جزيئات من قليل عدد حتى واليس ؟ حال أي على هم ما.  حال أي على جميعا نايكفي وجل عز هللا

 . شيء أي ماه الهيدروجينية القنبلة وال الذرية القنبلة

 قبل يحدثس ما لهم قلت لو أحد يصدق لن. سيأتي  القيامة يوم:  يحدثس. الكثير من الناس أصبحوا مجانين  ،إنه آخر الزمان  ، ذلك ومع

 لمالرجل  ولكن ، مجنون يسمونه كانوا ، صدام هناك كان. لن يصدقوك كذلك  ، سنوات عشر قبل سواء لو قلت.  عاما ثالثين أو عشرين

 .الفتنة من  الكثير مواجهة في واقفا.  اإلسالم عن دافع الرجل أن أدركوا ثم. ا مجنون يكن

.  الفتنة زمن وههذا الزمن .  القدرة الناس هؤالء يعطي هللا.  الخير أهل قبل من محكومون نحن هللا شاء إن. ون يعرف ال البشر ، هناك

. وندعمهم  الناس لهؤالء الدعاء من ن كثر دعونا. الزمان  اهذ على نطبقي الكالم اهذ.  المعركة خالل الخيول وايريغ ال أن يجب يقولون

 . أيضا المسلمين بعض بين والفرقة الفتنة من الكثير هناك

 الذين أولئك معارضة المناسب غير من. ايضا  هذا سماع قادة أنهم يدعون الذين أولئك على يجب". أولي األمر  " معارضة إنه ذنب كبير

 الجمعة صالة ألداء الجماعة في دائما هم والذين اليوم في مرات خمس يصلي منعلى  االعتراض في الحق ملديكليس .  السلطة هم في

 . الفتنة يوقدون الذين أولئك على لعنة هناك.  أيضا ذلك على جيبست   ،تعارضون  ماعند الفتنةب تقومون.  والعيدين

 



 

 

 

 

 

 

 هؤالء وأنصار ، الظهر في الناس هؤالء واطعن نالذي ، اإلسالم تقسيمقاموا ب الذين ،علماء  همأن يدعون الذين أولئك كل على لعنة هناك

الفتنة  "يلعن  تعالى هللا ولكن ، شخص أي نلعن ال نحن.  الفتنة يفتعلون الذين أولئك على هللا لعنة.  كانوا أيا ، الظهر في يطعنون الذين

 تعاملت و ، تتبعهم ال.  واألحاديث اآليات من كثير في ملعونون الفتنة هذه يصنعون الذين إن( شريف حديث)نائمة لعن هللا من أيقظها ". 

 . الناس هؤالء مع

 فقط ليست الخيانة.  األرض وهذه ، الناس ، أنفسهم يضرون إنهم. جيد  يقومون بما هو أنهم يعتقدون السذج.  السذج من الكثير هناك

 .وجل  عز هللا نظر في كبيرة خطيئة أيضا يه بل ، القانون بموجب جريمة

.  كبيرة خطايا هذه معركةال من الهروب أيضا وهناك.  األمور أولياء ومعارضة ، سرقةال ،الزنى  ، الشرب ؟ الكبيرة الذنوب هي ما

 ذلك يؤدي أن يمكن ، المعركة من هرب شخص إذا ألنه ذلك ثمن تدفعس.  المعركة من بالهروب قمت إذا كبيرة خطيئة ارتكب قد تكون

 . الجنودالى تغيير مسار 

 عبء ونحمليت قصد عن ذلك يفعلون الذين وأولئك.  ذلك كل ثمن وندفعسي.  الطريقة بنفس هو بالبالد األذى وإلحاق الخلف من طعنال

 هذاعلى  عبء هي لفألا أخطاء ، ألفوا كان وإذا ،إلثنان  اثنان ، واحدل واحد. اضله  الذي الشخص أخطاء شخص كل يحمل كما.  أكبر

 . الشخص

 من ، هللا سبيل في الدموعاذرف .  المال أجل من الدموع تذرف ال.  وهمية دموع تذرف ال.  الحقيقية الدموع واذرف تب ، السبب هذال

هل .  العذاب من الكثير عانى البلد هذا.  ذلك رقد   لذلك ، فوقك هللا لطف لديك. عليه الصالة والسالم  النبي حضرتلو ، اإلسالم أجل

.  جيدال باألمر ليس عدم الشكر. هو كذلك  البلد هذا! ؟ عمامة يرتدي كان نهأل يعدمونه أو ، الكريم القرآن تحفيظونه بسبب سجني كانوا

 . شاكرينال وكن من إنسان كن الجيد . باألمر رفض النعمة ليس

 ِلي َواْشكُُرواْ  أَْذكُْركُمْ  فَاْذكُُرونِي

ونِييقول هللا عز وجل  واْ  أَْذك ْرك مْ  " فَاْذك ر   هي هللا من نعمة أعظم بالشكر .. " وبالشكر تدوم النِعم ". تستمر النِعم  شكرا هلل ". ِلي َواْشك ر 

شكرا  هلل .  سهولةب سافرن نحن. والحفظ  السالمة من ، واألمان السالم من أكبر نعمة هناك يكون أن يمكن ال. العافية  ونعمة اإلسالم نعمة

 . الغرض لهذا شاكرين نكون أن علينا.  شيء ال ، خوف هناك ليس

 إن. األمانات  هذه ىتلقيو ، ممكن وقت أقرب في سالمال عليه المهدي نرجو أن يظهر.  هنا نوالعثماني ، هنا اإلسالم رأس. هللا يحفظنا 

 علينا أن نصدق. هذا فرض  فيهلديهم اعتقاد  يكون أن ، به يؤمنوا أن. من نبينا الكريم  بشرى إنها. ا مسلم يكونس كله العالم هللا شاء

 التوفيق .ومن هللا  .الكريم  نبينا قول كان مهما

 . الفاتحة 

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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