إن هللا معنا
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا  .الصالة والسالم على
رسولنا دمحم سٌد األولٌن واآلخرٌن  .مدد ٌا رسول هللا  ،مدد ٌا ساداتً أصحاب رسول هللا  ،مدد ٌا مشاٌخنا ،
شٌخ عبد هللا الفائز الداغستانً  ،شٌخ دمحم ناظم الحقانً  ،دستور  .طرٌقتنا الصحبة والخٌر فً الجمعٌة .
ما كان اسم الولً (موالنا الشٌخ ٌضحك هنا)؟ نٌازي أفندي (عجوز مجذوب ٌدعى نٌازي ٌزور موالنا الشٌخ
وٌطلب منه بعض الطلبات) .هللا ٌرضى عنه  .قال أشٌاء لطٌفة  .حضرة موالنا الشٌخ ٌقول أنه قد ٌكون
المحذوب جٌدا ولكن ال داعً لن تتجادل مع المجذوب  .ألنك ال تعرف ماذا سٌفعلون ٌ .قولون " أصحاب
األحوال ال تحملهم الجبال ".
ٌقول موالنا الشٌخ عاملوهم بلطف  .اعتقد أن هذا المكان كان من هذا القبٌل حٌث أن الناس ٌمكنهم اخراج
خمسة اآلف لٌرة ودفعها هنا  .حتى البنك ال ٌمكنه أن ٌعطً على الفور  .غادر بكالم من فمه وبشروط جٌدة .
ماذا نستطٌع ان نفعل ؟ هللا ٌبعث الخٌر .
فعل الخٌر هو أمر من هللا عز وجل  .عٌشنا فً الدنٌا هو لفعل الخٌر  .إن شاء هللا  ،هللا ٌهٌئ ذلك لألشخاص
الذٌن ٌستحقون  .نرجو ان ال ٌعطٌها لألشخاص الذٌن ال ٌستحقون إن شاء هللا  .معظم الوقت الناس ٌطلبون
المال فً سبٌل هللا  ،والناس ٌعطون فً سبٌل هللا  .ومع ذلك  ،لٌس من المناسب أن تأخذ هذا المال وتصرفه فً
أماكن أخرى  .اآلن  ،خرجت عن [مسؤولٌة] الشخص الذي أعطى  .هذه صدقة صادقة وزكاة تُعطى فً سبٌل
هللا  .ألن الناس تعطً الثقة للشخص الذي أمامهم  .ولكن عندما ال ٌسلم هذا الشخص الصدقات  ،اإلحسان  ،أو
الزكاة إلى مكانها الصحٌح  ،المسؤولٌة تقع علٌه .
ٌقول نبٌنا الكرٌم  " ،فً ٌوم القٌامة سٌذوبونها وٌحولونها إلى طبقة رقٌقة من الذهب وٌسكبونها فوق رؤوس
هؤالء الناس " .الناس ال ٌنتبهون إلى الحالل أو الحرام فً العالم الرخٌص  .سألوا نبٌنا الكرٌم إذا كان الحالل
ٌذهب  .قال انه فً بعض األحٌان ٌذهب  .الحرام اٌضا ٌذهب  .الحرام من أولئك المنافقٌن ٌذهب عبر أوالدهم .
بالطبع هذا هو آخر الزمان  .نشهد الكثٌر من االمور ٌ .قولون هذا من أجل هللا وٌخدعون الناس كثٌرا ٌ .فعلون
هذا فقط من أجل نفوسهم  .ال هلل وال للنبً ٌ .ستخدمونها لوسائل أخرى ٌ .فعلون خطأ هائال  .ما ٌفعلونه
سٌ ُسألون عنه فً الدنٌا قبل اآلخرة  .كما سٌ ُسألون عن هذه األخطاء فً الدنٌا قبل الذهاب إلى اآلخرة  .انهم
سٌعانون من عواقبها .
أوال وقبل كل شًء  ،لٌس هناك بركة فً المال الحرام  .ترى أن رجال ٌسرق البنك الذي كان ٌعمل فٌه  .عندما
ٌقبض علٌه بعد بضعة أشهر  ،ترى أنه صرف نصف هذا المبلغ  .أنت قد ال تستطٌع أن تنفق الكثٌر من المال
فً عشر سنوات  .صرفه فً بضعة أسابٌع  .كٌف أنفقه هذا الرجل ؟ ألنه ال توجد بركة  .إنه مال حرام  .ال
ٌوجد شًء ٌ .ذهب .
دعونا نقول انه سرق أحد البنوك وهذا ال ٌزال إلى حد ما  .هناك ما هو أسوأ  .انهم ٌجمعون أموال الزكاة .
ٌقولون لك علٌك أن تعطٌنا الزكاة  ،وانهم سٌعلمون الطالب  ،وعلٌك أن تعطٌهم األضحٌة الخاص بك
(الذبٌحة) .ثم ٌذبحون هذه األضاحً وبدال من إعطائها للفقراء ٌ ،وصلونها كلها إلى أٌدي الٌهود  .ثم ٌدعون
انهم مسلمون .والناس سذج ٌ .صدقون .
هؤالء اشخاص ال ٌحبهم هللا  .ال ٌمكن ألولٌاء هللا أن ٌصبحوا من هؤالء الناس  .سٌبقون بعٌدٌن عن هؤالء
الناس  .الذٌن ٌتبعونهم ٌستحقون ذلك أٌضا  .إنهم ٌخدعون الناس  .بالنسبة للذٌن ال ٌقبلون بالطرٌقة قد ضلوا .
قد ال تنضم إلى الطرٌقة ٌ .مكننا أن نفهم ذلك .ولكن إذا قلت أن الطرٌقة غٌر ضرورٌة  ،ثم هناك بالتأكٌد خطأ.

ألن الطرٌقة هً الطرٌق الذي اظهره نبٌنا الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص  .ورثة النبً هم مشاٌخ الطرٌقة  .أٌا كان  ،فهم ورثة
النبً  .ومع ذلك ٌ ،مكن أن ٌكون لدٌهم جماعة قوٌة  ،صادقة  ،أو مجلس كما ٌحلو لهم  ،كائنا من كان  ،هناك
شًء خاطئ بالشخص الذي ال ٌقبل الطرٌقة .
الطرٌقة النقشبندٌة العلٌة لم تكن أبدا ضد السلطان  .كٌف لم تكن ضد السلطان؟ ألن السلطان لٌس ضد الطرٌقة.
السالطٌن كانوا ٌحترمون المشاٌخ  ،مشاٌخ الطرٌقة  .كانوا ٌأخذون بنصائحهم  .ومع ذلك  ،أكبر جماعة
ورئٌسها فً تركٌا كانوا ٌعارضون السلطان  ،كانوا ضد السلطان  .فً هذه الحالة هم فاسدون من البداٌة .
لهذا السبب ٌجب أن ٌكونوا حذرٌن  ،وٌدرسون بعناٌة  .دعوهم ال ٌذهبون فً مسارات فارغة وٌتعبون من دون
جدوى  .ال توجد معارضة للسلطان  ،معارضة للخلٌفة فً اإلسالم  .ماذا ٌعنً هذا ؟ معارضة الخلٌفة ٌعنً
معارضة حضرة النبً  .ال ٌهم من أنت ٌ .مكنك أن تكون عالما  ،مفتٌا  ،أو شٌخ اإلسالم إذا أردت  .أٌا منهم ال
ٌمكنه معارضته  .فقط الذٌن هم خارج الطرٌقة  ،الذٌن ال ٌعرفون األدب ٌ ،قومون بذلك .
انهم ٌتعبون من دون جدوى  .الهدف كله هو جمع المال  .ال ٌوجد أي شًء آخر .إذا كانوا فقط  ،كما قلنا ،
اٌصال المال إلى مكانه  ،فإنك لن تحزن  .إذا كنت ترٌد المال ٌ ،جب على دراوٌشك أن ال ٌدخنوا السجائر
وٌعطون المال مقابل السجائر ٌ .مكنك الحصول على خمسة االف أو عشرة اآلف لٌرة فً الشهر  .الرجل ٌقول
أنا فقٌر وفً ضائقة مالٌة  ،وٌدخن بقٌمة ثالثمائة لٌرة من السجائر  .هكذا أصبح الناس .
الطرٌقة تعلم اآلداب وتظهر للناس الطرٌق الصحٌح  .تعلم طرٌق حضرة النبً  .أمور أخرى تأتً من الفلسفة .
فهم نوع من كونهم فالسفة  .ولكن الكثٌر من الناس خارج الطرٌقة  ،نهاٌتهم تؤدي إلى الفلسفة  .ما هً الفلسفة؟
الفلسفة تشكك بكل شًء  .الشك ٌبرز هذا المرض فً الناس  ،وٌصبحون ٌشككون فً كل شًء ٌ .صبح قلق ،
وٌقعون فً قبضة الشٌطان  .ال شًء آخر  .أظهر هللا عز وجل لنا الطرٌق الصحٌح  .الخوف والشك من
الشٌطان  .نعوذ باهلل  .حفظنا هللا  .هللا ٌهدي أمة دمحم والناس جمٌعا إن شاء هللا .
فً الغالب لوطننا هذا  ،األناضول  .ألنها زعٌم اإلسالم  .ال ٌرٌدونها أن ترفع رأسها  .ولكن مهما كان عدد
الكفار هناك  ،ولكن مهما كان عدد الذٌن لٌس عندهم دٌن واٌمان  ،ولكن مهما كان عدد الذٌن ضلوا  ،ولكن
مهما كان عدد الذٌن انحرفوا  ،هم جمٌعا ضدها  .مستعدون أن ٌقتلوا ألدنى سبب  .حتى ٌمكنك أن تالحظ أن
الشٌاطٌن فً هذا البلد لم تبق لدٌهم قوة  ،ومرة أخرى قاموا من بٌن األموات من مكان ما .
اآلن  ،بنفس الطرٌقة  ،هكذا وحشٌة  ،مثل هؤالء الناس باألفكار المنحرفة  ،ولكن الكثٌر هناك اعداء تجاه هللا ،
تجاه النبً  ،وتجاه اإلسالم  ،وهم ٌهاجمون مع أهل الكفر  ،مع العدو  .التجمعات خارج الطرٌقة تتحرك بما
ٌعلمه الشٌطان  ،بالفلسفة  .الفلسفة تأمر الناس بأن ٌكونوا ضد الدٌن  ،ضد اإلسالم  ،وٌكونوا مع الشٌطان .
ال تكونوا مع الكفار فً هذه األوقات  .ال تقعوا  .ألن هللا عز وجل ٌقول :
ار ".
" وال ت ْركنُواْ ِإلى الَّذٌِن ظل ُمواْ فتم َّ
سكُ ُم النَّ ُ
ٌقول ال تكونوا مع الظالمٌن وال تمٌلوا نحوهم  .لماذا ؟ إذا ملتم  ،ستصل إلٌكم النار أٌضا  .لذلك ستصل النار
الٌهم بمشٌئة هللا  .ستحرقهم كلهم  .ستحرق أٌضا أولئك الذٌن هم معهم !
عندما كان العالم كله فً الكفر  ،وكان أحلك الكفر فً مكة المكرمة  .خرج نبٌنا الكرٌم لوحده داخل هذا الكفر .
أخرج هللا دٌنه معه  .اٌضٌئ العالم كله بنوره  .كان لوحده  ،لم ٌخف  ،لم ٌفقد القلب  ،ولم ٌشك ابدا  .قال" إن
هللا معنا ".
الل معنا ".
فً الواقع  ،حتى فً أحلك ساعة  " ،ال تحْ ز ْن ِإ َّن ّ

قال ألبً بكر الصدٌق " ال تحزن  ،إن هللا معنا "" .ال تخف  ،ال تحزن إن هللا معنا " .إن هللا مع المسلمٌن .
ٌمكنهم أن ٌتذللوا بقدر ما ٌرٌدون للكفار  ،سواء كانت جماعة أم ال  :ال ٌهم  .هللا لٌس مع الكفار  .هللا معنا  .هذا
هو كالم نبٌنا الكرٌم .
إن شاء هللا سٌحرقون جمٌعا  .الوقت ٌقترب إن شاء هللا  .وعد هللا وكالمه حق  .سٌحدث ذلك إن شاء هللا .
سنرى تلك األٌام فً أقرب وقت ممكن إن شاء هللا  .سنرى المهدي علٌه السالم  .العالم سٌتحول مسلم  .لكن
الكثٌر من الوحوش الذٌن لم ٌصبحوا مسلمٌن سٌُحرقون وٌرحلون .
موالنا الشٌخ قال أن شخص من كل سبعة سٌبقى  .اصبحوا متوحشٌن جدا اآلن وهذا قرٌب  .قبل أٌام وضعوها
مرة أخرى  :وضعوا صورة كارٌكاتورٌة .ماذا سٌحدث بصورتك الكارٌكاتٌرٌة؟ ٌفتح هللا طرٌقكم لكً تصبحوا
أكثر وحشٌة وتعانون المزٌد من العقاب .أنتم تحاربون هللا :ستعانون .سٌحرقكم هللا جمٌعا فً الدنٌا وفً اآلخرة.
الكفر هو أسوأ شًء ٌ .قول نبٌنا الكرٌم " لٌس بعد الكفر ذنب " .إنه ذنب كبٌر حٌث انه بعد الكفر  ،مهما شرب
هذا الشخص من الكحول  ،قتل شخص ما  ،فعل أٌا كان  ،أو سرق كل شًء  ،ال شًء من هذه األمور تهم بعد
اآلن  .ال شًء أكبر من ذنب الكفر .
الكفر  ،والعٌاذ باهلل  .الناس فً تركٌا فً بعض األحٌان مع الكفار ٌ .عتقدون بشدة بأنفسهم  .من أنتم ؟ ال ٌمكن
أن تكونوا غبار داخل هذا الكون حتى  .اإلنسان ٌستمر بالقول أن هناك حرٌة وما لم ٌكن كذلك  ،أن هناك حرٌة
الصحافة وغٌر ذلك  .فً سبٌل هللا (ٌا هو) ،ماذا ستكونون إذا كنتم الصحافة كلها ؟! ماذا سٌحدث لو كان سبعة
من جٌلكم فً الصحافة ؟! ستعانون  .الوحوش  .نتحدث عن الصحافة  ،نرجو أن ٌضغطوكم  .فً قبرص
الضغط ٌعنً السحق ٌ .قولون " السٌارة ضغطته " هذا ٌعنً أن السٌارة سحقته .
ال تهتم ولو لذرة  .ال أحد ٌجب أن ٌخشى أي شًء  .ال تحزن  .إن هللا معنا  .هللا ٌجعله ٌظهر فً أقرب وقت
ممكن  .عندما ٌقول كن  ،ال ٌمكن للقوى الكبرى فً العالم أن تقف أمامنا إن شاء هللا  .هللا ٌساعد المسلمٌن .
وان ال ٌترك هذا الوطن فً أٌدي هؤالء الحقراء مرة ثانٌة إن شاء هللا  .والحمد هلل رب العالمٌن .
الفاتحة .
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