
 

 

 

	ستحاسبون على كل شيء

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

. الناس الذین یستحقون  حق، والنبي  حق، هللا  حق النار،  حقلجنة . ا ھؤالء الناس الطریق الصحیحلأظھر  عز وجلهللا 
ھو بالتأكید  الشیطان،  في العالم الموجودوناإلیمان  أھل. ومع ذلك كثیر من  أي شخص یظلم. هللا ال النار إلى  ونذھبیس

 ونذھبی. أولئك الذین یتبعونھ س الجمیع لن یتبعھ.  بعض الوقتل وج هللا عز اه. أعط ھمینتھي منلن یستقیل حتى عدوھم و
 . إلى األبد ھافی النار ویبقونبالتأكید إلى 

. یھاجمون على  الذین یؤمنون با: وأولئك الذین ینتمون إلى دین هللا. یھاجمون  یھاجم الكفر اآلن وكل نحن في آخر الزمان
. الشیطان . اآلن وسائل اإلعالم في كل مكان وھي في أیدي كذب ھو ال ھم. أكبر سالح طول الطریق وبأي شكل من األشكال

وحدث نفس الشيء أیضا  . الناس یعانون ". . الناس یموتون ھنا ظلمھناك  " ضجة في مكان حیث ال شيء یحدث ونثیری
. لم یكن الناس في تلك األوقات یعرفون كیف  . في ذلك الوقت كان ھناك إعجاب ألوروبا سلطان عبد الحمیدال زمنخالل 

"الحضارة.  ینھم قائلوخدعلقد . المتعلمین  واكان لھا تنازلواالذین  كثر. وأ كثیرالھم  تنازلوا. تنازلوا لھا .  كانت أوروبا القذرة
 .فیھم  سیئة من صفات ھتبحث عن كل ما،  الوحشیة واألنانیة، القذارة ، . الحضارة ". في حین أن الجھل  الحضارة

سنة في القرآن الكریم. قاموا بحفر الخنادق وھم یرمون  1400ونرى اآلن أمام أعین العالم أجمع األحداث التي ذكرھا هللا قبل 
على أنھم ھؤالء الناس  ن. إنھم یظھرو الناس ال یحبون دینھم. ایمان دون بات خبیثة والناس مخلوق ھؤالء.  أطفاال فیھا

 م، فھ . اآلن نرى أنھ ناھیك عن السالم للناس یفةقیام بجمیع أنواع األعمال اللطال ونحاولیومحبین للسالم و مسالمین أشخاص
. لذلك یحدث بالضبط أوال  والدخنادق وھم یرمون األطفال واألبحفر ال، قاموا  . كما لو لم یكن ذلك كافیا الناس أحیاء ونحرقی

 . هللا بوضوح في القرآن الكریم كما وصف

. أینما ذھبنا،  بث ما یریدیلناس وعلى ا یخفیھ. انھ  وسائل اإلعالم ال یظھر ذلك الذي یسمى حدث ولكن ھذا الشیطانی كلھ اھذ
. لقد غطوا تماما ما حدث  أي شيء آخر ونفي تركیا"، وال یقول ظلمھناك  " لینقائیصرون في كل مكان ،  ذھبنا إلى أوروبا

.  . لذلك نحن في حرب مع مثل ھذا الشیطان یولیو) وال أحد لدیھ فكرة عن ھذه المسألة 15قبل عام (محاولة االنقالب في 
: حفروا الخنادق  أیضا في القرآن ذلكهللا یصف  .ن فائزو. أولئك الذین ھم مع هللا دائما یمتھم تم ھزتسو ، هللا یساعد ومع ذلك

. لیس لدیھم أي  ؟ یؤمنون با:. ھذه ھي جریمتھم الوحیدة . ما ھو خطأ وجریمة ھؤالء الناس وھم یلقون الناس في النار
مثل بلدنا. وھناك حفنة من األرز تكفي یوما  لیستإلى تلك البلدان.  ناذھب. یعیش في كوخ. نحن نرى اإلنسانجریمة أخرى. 

ال  . كما أنھبنادق الذین یحافظون على أنفسھم. لیس لدیھم أسلحة أو ومن ،من غیر المسرفینللرجل وأسرتھ. إنھم من الفقراء، 
، جنود الشیطان .  . ھؤالء الناس غیر الشرفاء لیسوا وحدھم با: اإلیمانھي لھم . أكبر جریمة  أي شخص واھاجمیأن  ھمیمكن

. تفعل كل أنواع  ھو اإلیمان با: تحملھ ھم. ما ال یمكنھم معھم كفر ومھما كان ھناك ال، و ، كل أمریكا ، كل أوروباالشیطان 
. منك، ال أحد أسوأ  فقط في هللاتؤمن تفعل شیئا و م. ولكن إذا ل میدالیة وتصبح أفضل صدیق لھم یعطونكالقذارة وھم سعداء. 

 .من جذورنا جمیعا سیقتلعوننا ، فإنھم  . وإذا استطاعوا ذلك الحق في العیش في ھذا العالم لیس لدیك



 

 

 

 

 ونستحقی م، فإنھ إلى هللا ویعودون ن، وطالما أنھم ال یتوبو لناسل ویتسببون باألذى وحوش"إنھم  وجل ، یقول هللا عزطبعا 
 ونكونی، س . ومع ذلكالمقامات إلى أعلى  یصلون،  ءداشھ ون، یصبح حرق مرة واحدةت". الناس ھنا  األبدیة في اآلخرة النار

. سیقولون إنھم  من القسوة التي ارتكبوھا ضعفألف  100. وسیعاني ھؤالء األشخاص أكثر من  في النار كل یوم وكل لحظة
كبش جلب ی الحساب، وبمجرد االنتھاء من  ! یوم القیامة موتنوا قادرین على الموت. ال یوجد یریدون الموت ولكنھم لن یكو

". ةأبدی جنة، وأنت في ة أبدی نار"أنت في  یقول لوج . ھذا ھو الموت ولیس ھناك موت آخر. هللا عز ھونذبحوی الصراطعلى 
 .حساب دون ب، فإن ھذه األشیاء التي یتم القیام بھا لن تترك  لذلك

كون ن. نحن غیر قادرین على أن على حسابنایكون ھ ونیفعلما ، ومھما كان  العالم اإلسالمي غیر قادر على فعل أي شيء اآلن
. ومع سیحاسبون على ذلك . عندما یحین الوقت إن شاء هللا  وقت أیضا م. لدیھ لنا بالنجاح ونسمحی. ال  في أي مكان ینناجح
من  حقھمعلى  سیحصلون ومونالمظل،  . ھناك كل شيء سیحاسبون على.  یوم القیامة وھ الحقیقي الحساب، فإن  ذلك

 نقوم بالدعاء. یمكننا أن  ، ال یمكننا أن نفعل أي شيء أیضا . وكما قلنا العدلبحكم سی لوج . العدالة ملك هللا وهللا عز الظالمین
 .الظلم من ھذا  ویخلصناسالم في أقرب وقت ممكن ال علیھمھدي ال یظھر. هللا  فقط

. كل للخیر . ھذه التكنولوجیا لیست  ، والدمار في ھذه األوقات ، األذىللظلم ، التكنولوجیا قدس هللا سره الشیخ موالنا كما قال 
. كما أن ھذه األمور لم تأتي إلى أذھان البشر آلالف  ذلك الوقت ستُلغى فيحكمة هللا ھذه التكنولوجیا ب،  . لذلكیھا الشر ف

 . ، هللا قادر على كل شيء اسعقول الكثیر من الن فيهللا  وضعھاالسنین و

هللا ال .  إن شاء هللا یحفظ المسلمین . هللا الدعاء إلى هللاب دعونا نقوم.  للحیرة ال داعي،  . وكما قلنا ما یجب القیام بھمحتارون الناس 
 تُظلم. یمكنك أن ابدا . ال تظلم ا المان تكون ظبدال من  مظلومامن األفضل أن تكون .  بقى على الطریق الصحیح إن شاء هللاون.  لنایض

. باب تابوا الخیر إال إذا  وافعلی. لن  ، وأولئك الذین یتبعونھ بنفس الطریقة تدمرینحسر ویالكفر و.  سالمإلانصر ی. هللا  ولكن ال تظلم
.  إن شاء هللا یحفظھم. هللا  ویھاجمون أكثر ظلما. یزدادون  سمح لھمیال  الشیطان،  . ومع ذلك التوبة مفتوح ومن الممكن بعد التوبة

 التوفیق . ومن هللا . ھم إن شاء هللاساعدی. هللا  ھناك للظلمالناس الذین یتعرضون  یحفظ. هللا  ھناك والشھداء الناس نرجو أن یرتفع مقام

	الفاتحة .
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