
 

 

  

 نظام الكفر سينتهي قريبا

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

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

في القرآن هللا عز وجل . يقول ا علينا أن ندرك قيمته.  نعمة اإليمانهللا عز وجل . أعطى  أفضل نعمةهللا عز وجل أعطانا 

 ، بسم هللا الرحمن الرحيم  الكريم

ن ينَ  َوَما أَْكثَُر النَّاس   َولَْو َحَرْصَت ب ُمْؤم   

، ليس  ذلكتمنى ت، و لذلك ا، على الرغم من أنك تسعى جاهد إن معظم الناس "".  ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين" و

 ة قل هماإليمان  أهل ا هلل. شكر أقلية . يطلقون عليه عدد قليل من االمتيازات اآلن هم". لهذا السبب  ، ليسوا مؤمنين لديهم إيمان

 . من اآليات تثني على األقليات الكثير.  . ليس هناك خير في الجموع متميزة

َي الشَُّكورُ  بَاد  ْن ع   َوقَل يٌل م  

اآلن عدد قليل من . ما يطلق عليه الناس القلة متميزون  ، كون لذلك".  عددهم قليل ونكرا" الش".  وقليل من عبادي الشكور" 

 تربط للبئر .خيول عربات بهناك  في الماضي كان. اء سعد واليس مالكثير من المال ألنه ملديه أولئك الذين االمتيازات ليس

 . . ما يطلق عليه عدد قليل من االمتيازات هو بنفس الطريقة المياه وتخرج،  في نفس المكان تبقى، تدور وتدور وتدور 

الشر، بد الناس وع الشيطان؟  الناس الشيطان وعدماذا ب. الشيطان عن  وبعيد مع هللايعني انك سعيدا  أنت تكون. سعداء  واليس

،  تحزنون، سأجعلكم تخجلون  . " الجحيمب هم، وفي النهاية يعد جميع أنواع الشرب عدهم، ووعدهم بالسفالة ، باإلهانة  همدوع

 .مهم يركضون خلفههناك ومعظالى  ونسرعي اءذكيأ هم. الناس الذين يدعون أن "، كما يقولالنارإلى  ون معيوفي النهاية ستأت

 عز وجلهللا وعد .  الجنةب يعد، وفي النهاية  السعادةب يعد،  الهدوءب يعد،  الجمالب يعد،  الخيربيعد  ذا يعد هللا عز وجل ؟ماب

،  الناس بطريقة خدعي. خلف الشيطان . انهم جميعا يذهبون  قليلعددهم ، أولئك الذين يذهبون إليه  . ومع ذلك السعادة األبديةب

. هناك الكثير نفسهم بعون . هناك الكثير الذين يتخلفه هناك الكثير من المسلمين الذين يذهبون وبصرف النظر عن الكافرين ، 

 .يتبعون الشيطان الذين 

حالة العالم . نرى وادخاله الى النار يصر على التمسك به .  اإليمان واحد علىشخص  بقيحتى لو الشيطان مرتاحا كون يلن 

نفس الطريقة ب يقولون ويتبعون الشيطان ه. أولئك الذين هم معالباقي يقضي علىسعيد لكنه يريد أيضا أن  الشيطان.  اإلسالمي

.  زمن نبينا الكريم منذ. بدأت  ". هذه ليست قضية حاليةفي العالم ا. لن نترك مسلم . ال نريد المسلمين "نحن لن نترك اإلسالم

هم  الكريم نبينا. وأولئك الذين ال يحترمون  نبينا الكريملالعداء يظهر الشيطان هذا السبب ل،  شيطانالهو عدو  منبينا الكري

 . شيطانالأصدقاء 

 



 

 

 

 

،  بأنهم مسلمون ونتظاهريالحترامه  داعيالناس الذين يقولون أنه ال  فرض وواجب . لى هللا عليه وسلمصالكريم  نبينااحترام 

 ولكن هللا عز ، والقضاء عليه اإلسالم. يريدون تقسيم للشيطان يصبحون أصدقاء  لنبيلولكن لألسف عندما ال يكونوا أصدقاء 

نتشر في جميع يهو أنه س بأنه سيكتمل. ما نعنيه  اإلسالم نوريكتمل . س ، وعد هللا لناكالم  . إنه . ووعد بذلكمتم نوره  وجل

 . يموتون في غيظهممعه  الشيطان ومن ا. دعوين مسلم ونصبحسيكثير من الناس ال، ومع ذلك آخر الزمان أنحاء العالم في 

بقدر ما يريدون.  واعارضيأن  هميمكنو كما يحلو لهم ينعنيد واكونيأن  همال يحدث. يمكنهؤالء ه هللا يحدث وما يقول هما يقول

، تقريبا  قضوا على اإلسالميضغط على اإلسالم ويقولون أنهم  كلهالكفر عالم .  . هذه أوقات مظلمة جدا ما يقول هللا سيحدث

وقتهم ولكن  إنه.  . اإلسالم هو دين هللا وال يستطيعون فعل ذلكالقضاء عليه  همال يمكن وبإذن هللاولكن هللا هو صاحب اإلسالم 

، وعندما يحين  يأتي من هللاسالعقاب .  ه. يعطي الناس الوقت حتى يحصلوا على ما يستحقون هللا أعطى كل شيء فترة سماح

.  أي عذر للناس يعطي هللا فترة سماح ، ولكن حتى ال يترك . كما يستحقونه اآلن العقابهذا الوقت سيكونون يستحقون 

. إنهم يريدون  العكس ونعكس ويقولال ويفعلونمر هللا واوكل أ مهما كانأي أمر  بالتأكيد سيسيرون ضد،  صغيرة أو كبيرة

 . همب إدانة وإبعاد كل من ال يقبل

، جيوش . جنود هللا واحد منهم ن يبقى والول م عليههللا  سينتصرفي النهاية وا حزينين . أن ال يكون على المسلمين ، يجب لذلك

 دعهمعن الجيش،  ون". لذلك عندما يتحدثهللا جنود ا. انه الجراد تلعنوا"ال  . يقولقبل أيام  حديث نبينا الكريم نا. قرأة كثيرهللا 

، دعوا  . لذلك . كل شيء ممكن عندما يشاء هللابعوضة أصغر ب. هزم هللا جيش نمرود  على القيام باألشياء نفسها ونصريال 

 . . سالحنا هو إيمانناا كون قوييإيماننا 

. كل من  الكفر ليس لديه تساهل.  أسوأما هو كانوا فعلوا ل.  سيكون لديك ." ذا لو لم يكن لهذا الشخصككن هنلم  " يقولون

، ما يحتاجه المسلمون اآلن هو  لذلك". هللا  إال تقول "ال إلهأنك زول طالما تك قبل أن ويأتي إلى السلطة لن يترك عندمايكون 

!" ون تعان " معه النارقول ألولئك الذين يذهبون إلى يس الشيطان، النار. في والشيطان الكفر ب واوال ينخدع وا موحدينأن يكون

. يجب أن ال تفعلوا ذلك يجب أن ال كان .  أخاف هللاإني " ؟ يقول" . ماذا سنفعل اآلن إلى هنا نأتي"أنت جعلتنا  عندما يقولون

 .منه  ال فائدة ةيالنهافي  الندم".  واخدعتن

 أخومسلم ال.  أي شخص على واتمرديال أن الكفر وب واينخدعال المسلمين أن يجب على ، ولكن ين الكفر مفهوم أهل،  لذلك

، ال  اإلسالم هاجميكفر ذلك فإن ال، من  . على الرغم من أنه واضح كما اليوم العدو ويجب ان ال يصدق،  ، هو معه مسلمال

. هناك  "، لكنهم ال يتعلمون شيئا سوى الجهل ، انتهينا من الجامعة نونحن متعلم " . يقولونون وينخدع يقعونيزال الناس 

يبلغ عمرها مائتي التي قديمة الشياء األ، فإن  كما قلنا". كيفية التمرد ضد البرجوازية  ديمة وغير ضرورية مثل "نظريات ق

، على  لمدة مائة سنة لتكون عديمة الجدوى تمت تجربتها. حتى بعد أن وتم رميها قمامة ، وأصبحت وا عام تم القيام بها وحاول

 .يقعون في ذلك  ونزالي، والناس ال مرعب العالم  سوى جعل م لم يفعلوا شيءالرغم من أنه

الراعي  دعوا. وينجذبوا اليها ها بأنفسهم  يشغلواوظيفة حتى  كل شخص. أعطى هللا وقوموا بعملكم هللا  اطيعوا! تقعوا ال 

ال يمكن للجميع . والد األ يعلم، والمعلم ا خياط يكون خياطال ، ، العامل يكون عامال ، الحارس يكون حارسا اراعييكون 

عمل يال  هذا لكنو،  من خالل القيام بعملهم ينناجح واكوني. يمكن أن  فئة معينة لكل شخصخلق  عز وجل . هللا تشغيل البالد

دع الناس يفعلون ما يعرفونه ويصرون على ي. ال  نظام الكفر يعمل عليه،  ، النظام العالمي . هنا في أمور أخرى واإذا تتدخل

 ." . انت هو . ال تفعل . ال تستمع تمرد " ونيقولس.  تلك األفكار السيئة في أذهان الناس ونغرسسي.  تثقيفهم



 

 

 

 

ونه جعلي.  ، لن يكون قادرا على اجتياز صفه في ثالث سنوات ، إذا كان مثل المدارس القديمة هذا الرجل يذهب إلى المدرسة

هم يحصلون على ونجعليس م؟ ألنه لهم بالمرور يسمحونابني ". لماذا  يا مر. سقوط ال يوجد  " . يقولون م اآلندون تعلب مري

هناك وال يمكن أن  هاختبار تم". الرجل  قليل جدا من الناس هناكعدد ، يقبلون  ال . " في الجامعة هقبوليتم .  التعليم العالي

دولة والناس هناك وينتهي في عشر سنوات. ثم ه أيضا يضيع أموال الو". دع تقبلونه، س ال ؟ " هذا الرجل ون. فكيف تقبل مري

 ". أن أفعل أي وظيفة أريد نيويمكن ه ال يفعل أي شيء ويقول "أنا متعلمودع

على التعليم  يحصلونالغريب الكافر ال يجعلهم  . ، ولكن الناس لديهم خطأ والنظام لديه خطأ كذلك النظام يسيرهذه الطريقة ب

، ليس لدينا  . ال عمل. تعلم وا ، هناك مدرسة مهنية لك . إذا كنت ال تعرف إذا كنت تعرفتدرس . س رحمةتوجد . ال  العالي

 . ، يتم كسر النظام . كما قلنا يدرسون جميعا نفس الشيء وال شيء آخر. س والماليين من الناس موضوع 20-15. هناك  ذلك

أيضا نتاج هذا  إنه.  تغييرالإلى  ون. يحتاج فائدة بدون ونتسكعي ممسلمين ويجعلهألوالد الال لذلك هو النظام الذي يفسد ويدمر

 . ذلك أيضاعلينا ان نهتم ب.  الكفر

. النظام على  الناسب. الخطأ ليس فقط بالناس ، يبقى الخطأ  . إذا لم نفعل ذلك لذلك علينا أن نقول الحقيقة هنا في كل شيء

الناس كان في الماضي .  القيام بذلك والد. يمكن لأل البندق والشاي يجمعونوالد األ وا. دع هؤالء الناس واتركا.  خطأ أيضا

الزواج في سن الخامسة  وا. واآلن إذا حاول في سن الخامسة عشرة وايتزوج يمكنهم ان.  سنة 15يصبحون رجاال في سن 

. إذا حاول  عاما يفعل كل أنواع القذارة وليس هناك خطأ في ذلك 12البالغ من العمر  الولد.  السجن الى يدخلون الولد عشر

.  في السجن أسرتهو ه. يرمون ، يلقونه في السجن15 في سن ال  هللا عليه وسلم صلىرسول هللا  كالمهللا و بأمرأن يتزوج 

 . . هللا يغفر لهم ، هذا هو تماما نظام الكفر كما قلت

، والعالم كله سيتغير إلى  انحولفر ، لن يكون هناك ك . عندما يأتي أمر هللا نظام الكفر، لن يبقى شيء ك قلنا، كما  ومع ذلك

نهاية هذه األوقات ويوم القيامة  إنها.  اآلن وكل شيء له نهاية آخر الزمانقريب ألنه  ذا. إن شاء هللا ه اإلسالم إن شاء هللا

نصل إلى ذلك الوقت أيضا إن شاء  نرجو أن.  قريب. إن شاء هللا  هللا أمرروج حتى يتم الخ يريدسالم ال عليهمهدي ال.  قريب

  من هللا التوفيق .و . إن شاء هللا مكتمل النورهذا  رؤيةنمنح  نرجو أن.  هللا

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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