إن هللا يدافع عن أجدادنا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
علينا أن نفعل كل شيء متسائلين " هل هللا سعيد بهذا أم ال ؟" المسلم عليه القيام بذلك ألن هللا هو واحد وما يقوله هللا واضح –
أوامره  ،ما يحبه وما ال يحبه واضح  .ومع ذلك  ،الناس ليسوا واحد  ،ألف  ،أو مليون  ،ولكن هناك مليارات من الناس .
لذلك  ،أولئك الذين لديهم عقل يجب أن ال ينظروا إلى ما يقوله الناس ولكن ما يقوله هللا  .ما يأمرنا به هللا هو " قم بعملك
بشكل جيد " .أمر نبينا صلى هللا عليه وسلم :

ستَ ِق ْم َك َما أ ُ ِم ْرتَ
فَا ْ
" فاستقم كما أمرت " " .ابق على الطريق الصحيح " ! " كما أمرت " يقول هللا عز وجل  " .أولئك الذين هم معك ومع الذين
يتبعونك  ،يبقون على الطريق الصحيح وال ينحرفون " ! أولئك الذين يستمعون إلى ما يقوله الناس – آسف  ،باستثناء هذا
المجلس  -ثم يرقصون بطريقة استفزازية ومثيرة ويميلون هكذا وهكذا .
العثمانيون كانوا تحت أوامر هللا  ،لم ينحرفوا عن الطريق الصحيح  ،وحكموا لسبعمائة سنة  .حان الوقت واصبح الناس
وحوش  .اصبحوا وحوش في كل مكان  .هللا عز وجل قال لهم " هيا  ،دعونا نرى ما اذا كان بإمكانكم أن تفعلوا ما فعله
العثمانيون " .بعد العثمانيين التووا هكذا وهكذا لمائة سنة  .ولم يتمكنوا من الدخول بأي شيء .
كل هؤالء الناس الذين كانوا تحت الحكم العثماني  ،الذين ردوا اللطف بالشر  ،الذين اعتبروا الخير كالشر  ،حظوا بسوء الحظ
لمدة مائة سنة  .الناس هلكوا  .لم يحدث حتى واحد في المئة من هذه الكوارث التي وقعت في المائة سنة الماضية في سبعمائة
سنة مع العثمانيين  .ألن هناك بركة مع العثمانيين  .حكم السالطين تحت أوامر هللا  .ألن السلطان كان الرأس وألنه كان جيدا،
والناس تحت حكمه نجحوا بأن يصبحوا مثله .الصدر األعظم  ،الوزراء  ،الباشاوات كانوا األكثر تربية .كانوا يخدمون إكراما
هلل .
طبعا  ،الفتنة دخلت في السنوات الالحقة  .وكان هناك أيضا أولئك الذين خرجوا عن طريق هللا ولم يطيعوا السلطان  -إنها
إرادة هللا  .دمروها ألنهم لم يبقوا على طريق هللا  .ومع ذلك  ،ال يزال ببركة السلطان طردهم هللا عز وجل وازالهم  ،ثم
حدثت هذه الفتنة الكبيرة  .أولئك الذين دافعوا عن مكة والمدينة بحياتهم جاعوا  ،عطشوا  ،لكنهم لم يتركوا ذاك المكان .
بعد مئة عام  ،هنا في هذا الزمن  ،نرى أن هللا أعطى كل شيء  .أعطى األسلحة  ،السلطة  ،المال  ،النفط  ،الذهب  ،األدوات
واآلالت وأيا كان  ،ولكن هناك شيء مفقود  .توفيق هللا مفقود  .انه ليس سعيدا بهم لهذا السبب كل ما يفعلونه نتن  .لقد مرت
مئة سنة  .لم يبق لديهم عذر بعد اآلن  .لم يبق هناك الكثير من الثروة والسلطة في هذا العالم كما كان قبل مئة سنة  ،ولكنها
إرادة هللا حيث أنهم غير قادرين على النجاح في أي شيء وفقدوا مظهرهم .

فلماذا يحدث هذا ؟ ألنهم ال يريدون قبول هللا ولكنهم يريدون موافقة اآلخرين  .اآلخرون هم أعداء هللا وأصدقاء الشيطان .
كانوا مع أصدقاء الشيطان وبالتالي لم يتمكنوا من النجاح  .ومع ذلك  ،كان يجب أن يحدث هذا ألنه إذا لم يكن كذلك  ،لن
يظهر المهدي عليه السالم الذي أخبرنا عنه نبينا الكريم .
اآلن  ،يتحدثون أيضا بشكل سيئ عن الطاهرين  .ما يقولونه غير مقبول في نظر هللا  .سينالون أكبر عقوبة  .هللا سبحانه
وتعالى هو المدافع عن الذين يؤمنون باهلل  ،الذين يبدون االحترام للنبي صلى هللا عليه وسلم  .ومع ذلك  ،كما قلنا  ،فإن هللا
جعل هذا العبد يصبح متوحشا بحيث ينال عقابه  ،والعقاب إن شاء هللا قريب  .مساعدة هللا باإلسالم .
يمكن أن يكون لديهم أسلحة بقدر ما يريدون  ،يمكن أن يكون لديهم مال بقدر ما يريدون  ،حتى لو كان العالم كله لهم  ،هللا مع
المسلمين  ،مع المؤمنين  ،وأولئك الذين هم على الطريق الصحيح  ،ليس مع أولئك الذين يدعون أنهم مسلمون باإلسم فقط
ويطعنون المسلمين بالظهر  .أولئك الذين يدعون أنهم مسلمون ويفعلون جميع أنواع الشر هم أشخاص ال عالقة لهم باإلسالم .
عندما يظهر المهدي عليه السالم سيعاقبون أيضا إن شاء هللا  .كلما اقترب الوقت كلما زادت الفتن  .لذلك  ،ال تحزن أو تخف
أبدا عندما تحدث الفتنة  .كن صابرا وسترى أن وعد هللا حق .
ليس مثل هؤالء الناس الذين يواربون  .وعد هللا وكالمه حق  .سيحدث  .نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم هو " صادق الوعد
األمين " وكالمه حق أيضا  .قال " سيأتي شخص من ذريتي في آخر الزمان بعد تلك الفتن " .المهدي عليه السالم سيمأل الدنيا
كلها بالخير والعدالة والجمال  .إنها مليئة بالقذارة واالنحراف اآلن ،وقد وصلوا الى قمة االنحراف  .طبعا  ،إنه عمل الشيطان
ألن المسلم يفعل كل شيء ولكن ال يفعل هذا االنحراف وليس مهينا .لهذا السبب جعلوه الموضوع األساسي اآلن  .كل أراضي
الكفر والكفار يتحدثون عن هذه المسألة .
لن يترك أيا منهم عند ظهور المهدي عليه السالم  .الكفر لن يبقى والجميع سيصبحون مسلمين  .أولئك الذين ال يصبحون
مسلمين يمكن أن يجمعوا أنفسهم  .سيذهبون إلى اآلخرة وسيحاسبون في اآلخرة  .لذلك ال يوجد شيء مثل " أنا ميت وأنا
محفوظ " .سيكونون في الجحيم األبدي في اآلخرة  .نسمع شيئا جديدا كل يوم  .بالطبع نحن مستاؤون  ،ولكن هناك وعد هللا .
يقول في القرآن " أن هللا يساعد الذين يؤمنون  ،يدافع عنهم  ،ويعطي درسا لمن يهاجمهم ".
هللا يجعلنا بين الصالحين ويبعدنا عن األشرار  .نرجو أن نبقى بعيدين إن شاء هللا  .دعونا نحترم أجدادنا وأال نسمع كالم كل
منحرف  .حتى األفقر فينا يعيشون اآلن في ترف عشرة أضعاف من أجدادنا  .حتى أفقر شخص هو هكذا  .عاش أجدادنا
طوال حياتهم بسترة واحدة  .اآلن تعطيها للفقراء وإذا كانت قديمة قليال يرمونها في القمامة  .نراها في المطبخ  .عندما
يأخذون شيئا قديما  ،مالبس قديمة  ،يرمونها وبعد وقت تصل إلى الطريق في الشارع  .ثم نقوم بأخذها من الشارع .
ليس من مكانتنا أن نقول كالما سيئا عن أجدادنا  .ستتذكرهم بالرحمة وتسأل هللا العفو عنهم  .نحن ال نزال نعيش ببركاتهم ،
بشرفهم  ،وبكراماتهم في نظر هللا  .إنهم أهل هللا  .ونحن نعيش بهذه الراحة بإحترامنا لهم  .لهذا السبب هللا يدافع عنهم  .ونحن
أيضا علينا أن ندافع عنهم بقدر ما نستطيع  .علينا أن نخبر أوالدنا عن التضحيات التي قدموها  ،ألن األوالد اآلن يعرفون عن
األلعاب التي ال قيمة لها في ايديهم وال شيء آخر  .علينا أن نخبرهم .

إن شاء هللا هذه األجيال يتم حفظها إكراما لهم  .الشياطين كثر ويسممون األوالد  .تلك األشياء التي تسمم ستسممهم أيضا .
أولئك المشغولون بتلك األعمال والذين يفعلون تلك األفعال  ،بالتأكيد هللا سيسبب لهم المعاناة  .ألن أوالد الناس هم األكثر حبا
وهم حياتهم  .إذا تعرضوا لألذى  ،بلعنتهم ال يمكن انقاذك حتى لو دفعت عشرة أضعاف المال الذي قدمته  .حفظنا هللا من
شرور هذا الزمن  .هللا يجعلنا نصل الى المهدي عليه السالم في أقرب وقت ممكن  .لذلك  ،باستمرار قوموا بالدعاء لموالنا
الشيخ قدس هللا سره ونرجو من هللا ان يظهر المهدي عليه السالم في أقرب وقت ممكن إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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