
 عبد الشيطان

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 

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

 ،ون تمطر بهم ،بهم تُرزقون  " يقول صلى هللا عليه وسلم الكريم نبينا.  العالم أنحاء جميع في همإن.  مكان كل في األولياء

 الصحابة هناك.  نوالصالح جاء ثم ، نبياءاأل هناك كان أوال ، بالطبع.  واألنبياء ، الصحابة ، هللا أولياء تُنصرون ". بهم

 .التابعون ومن بعد تابع التابعون  يأتي ثم.  األمة مقام بين أعلى في إنهم.  الكريم نبينا بعد

 أخرى مئة وخمسون سنة –عد مئة  ، الحق وقت وفي. تالني " من ثم " ." وقتي هو وقت أفضل إن " يقول الكريم نبينا

 في قليال كانعدد الناس . يقل عدد الصالحين  ، الناسعدد  تضاعفي مالك.  ذلك بعد الدنيا في ظهرسي الفساد ان وقال

مئة .  عظيم جسم ذلك كان. مئة واربعة وعشرون الف صحابي  هناك وكان ،صلى هللا عليه وسلم  الكريم نبينا زمن

 بقي فإنه ، لم يتغير سكان عدد تضاعف مالك ، الحق وقت وفي.  الوقت ذلك في صغيرا شيئا ليس  واربعة وعشرون الف

 هوسبع مليارات نسمة  –ست  في ولي المئة واربعة وعشرون الف ولكن ، اآلن نفسه هو. مئة واربعة وعشرون الف 

 (. الصحابة بعد فترة كل في األرض وجه على ولي مئة واربعة وعشرون الف هناك) قليل رقم

 إنهم.  دقيقة لمدة تبقى لنهذه الدنيا  فإن مئة واربعة وعشرون الفلل يكن لم لو ولكن ،ون تزايدي الشر يفعلون الذين الناس

 أن أيضا عليهم. ه من بدال آخر شخص يعيًن الفور على جل جالله هللا ، واحد يذهب عندما.  فترة كل فيموجودون  دائما

 الذين الناس يعني وهذا ، األحياء أولئك هم النبي الذين ذكرهم ولكن ، أيضا قوة لديهم المنتقلين األولياء. أحياء  وايكون

 . سبب دونب يدور اكوكب تليسهذه الدنيا . الزمة  خدماتهم.  الدنيا في يخدمون

 ههذ ، التعليم هذا.  أحدا يسأل وال ،يشاء  ما يفعل هللا.  هللا على يصعب شيء ال.  شيء كل على قادر سبجانه وتعالى هللا

 ال.  الدين أساس هو األدب قلنا إذا المناسب ومن.  جدا مهم شيء األدب. هي تربية الطريقة  ،ة إسالمي تربية ،التربية 

 .ين مسلم ليسوا الذينوبين  ،ون مسلمال ، بيننا الفرق هو وهذا.  األدب دونب يبقى ال آخر شيء أي وال ، إيمان ، دين

.  هللا احترام ،صلى هللا عليه وسلم  الكريم نبينا احترام ، أمامناالموجود  شيخال احترام.  وامراأل إطاعة ؟ األدب يعني ماذا

 حضرة ونحترمي ال ، مرشدال ونحترمي ال ثم ،الموجود أمامهم  الشخص ونحترمي ال أوال هذا يفعلون ال الذين الناس

 . هللا ونحترمي وال ، النبي

 عدم. األدب  سوءهي  الديمقراطية.  الديمقراطية هي هذه ، دائما هنسمعالذي  سمإلا بوضوح يعني هذا ؟ هذا يعني ماذا

 . شيء كل في ادرجوها مألنه يقال أن يجب هذا.  الخطبة أثناء السياسة في التحدث

 مثل شيئا يعني فهذا ،يليها  ما مع ، ذلك على وعالوة.  مجنون يعني "ديمو".  شيء كلفي  لاقيُ  اسمها حال أي على

 عليك أن تدخل ، شيء كل في تتدخل أن عليك.  الحقيقي معناها الى نظرتم اذا القبيل هذا من شيء يه. المجانين  حديث

 .شيء  يفيد بأي ال الذي الشيء هو هذا.  رأي كل يكون أن أيضا ويجب ، شيء كل في أنفك

 الذين أولئك هم األذكياء.  اإلسالم في ديمقراطية توجد ال.  اإلسالم في ديمقراطية هناك ونويقول ونيخرج الحكماء بعض

 يقومون. عظيم الشأن  القرآن ، كتابه في هللا أنزلها التي سورالو اآليات من ، الكريم نبينا أحاديث من األوامر يستخرجون

 . الديمقراطية مثل وليس ، لذلك وفقا أعمالهم كلب

 ،صلى هللا عليه وسلم  الكريم نبينا بعد.  لذلك وفقا قرارا نتخذويو اءيذك األ جمعي ، يحدث أن يجب شيء هناك كان إذا

 إذا.  خليفةال يصبحس من يقررون. هؤالء األولياء هم بين الخمس والعشر أشخاص . مجلس شورى  ،مشورة  هناك كان

 . الصحيح القرار اتخاذ يتم حتى ويشاورونهم منهم المشورة على ويحصلون ، به القيام يجب شيء هناك كان



 عن يتحدثون أنهم حيث األوقات هذه مثلالى  وصلنا لقد.  العصيبة األوقات هي هذه ولكن ، وظيفة لديه شخص كل

 نم الشيطان على النار يطلق وجل عز هللا فقط.  الشيطان لعبة هي هذه ولكن ،وما الى ذلك  ، االنتخابات ، الديمقراطية

 . العراء في خرجإ هللا وأوامر يقال كما!"  الديمقراطية:  هناكتذهب الى  " الديمقراطية تريد عندما. متى يشاء  سالحه

 علمنا الذي هو الغرب.  أدب لم يكن هناك ما دمويةالو الديمقراطية إلى وصلنا ؟ الموضوع هذا إلى وصلنا كيف

: نقع خلف ذلك ال دعونا !"الغرب ، دمويال ، الغرب" ، مستمر بشكل قولي ،اعلى هللا مقامه  ،الشيخ  موالنا.  الديمقراطية

 . وضعت قدل.  حال أي على وضعت قدل"  الغرب،  دموي ، الغرب إن "

 ؟ هذا يحدث ولماذا ، الدم من الكثير سفك يتم بحيث الحروب من الكثير بحدوث وجل عز هللا سمح كيف ، عليه تكان ذاما

وال توجد  ،قليلو األدب  ، عقليا المتزنون غير يا ممنك يطلبهل س ، هنا وانظرا اآلن.  هنا بصقسي ، الشيخ موالنا كان لو

 . يريد ما هللايفعل  ؟وما الى ذلك  المتحدثين أحدأو  وزراء رئيس سيعينهل  ؟ انتخابات هل سيجري! ؟عندكم أخالق 

 كلنا.  عبيد كلنا.  هذا يقول كان ."واإلله فينا يفعل ما يريد  ، عبيد كلنانحن والخالئق  "يكررها  قصيدةلديه  الشيخ موالنا

 ثالثة تتذكر ربما ، فارغ رجل ، الهندي كافرال المعلم من شيء ، كتابين قرأت هل.  يريد ما يفعل هللا.  هللا نظر في عبيد

 ؟عز وجل  هللا ستسأل هل ؟ ذكي انك وتعتقد قدما مضيوت ، لفالسفةل أقوال خمسة أو

 هذال.  ألحد أدب هناك ليس . معهم شيء يأل احترام يوجد ال. والكفار  المسلمين بين الفرق هو هذا ، أقوله ما هذا ، هناك

 هذه.  إيمان يوجد ال ، أدب هناك يكون ال عندما. ال أدب عندهم  األشخاص هؤالء ،يلبسون  واكان مهما. عراة  هم السبب

 . أنفسهموال يفكرون إال ب شخص أي تجاه أدب لديهم ليس.  واألدب وجل عز هللا ما يقوله كسبع المئة في مئة هي األقوال

 سوى واليس أدب عندهم ال الذين ألن.  إنسان قليلو األدب ال يعتبرون ، ذلك خالف.  اإلنسانية ونستحقي ونمسلمال فقط

.  ذلك من أفضل أصحاب األربعة أرجل ، ذلك ومع.  يريدون ما كل ويفعلون عراة ونيتجول.  أرجل أربعةاصحاب 

 .هم خالق ويعرفون ، هللا ويسبحون ، هللا يخافون

 يُقال شيء يوجد ال.  الشيطان ديعب إنهم ،ليس عباد .  الشيطان وعبيد الشيطان جنود مباشرة إنهم. حتى  هذا لديهم ليس

 شاكرين وكونوا شاهدوا حقيقتهم.  منا واحد كل في موجودة همتقليد في الرغبة هذه!  المسلمون أيها ، الناس أيها.  عنهم

 . حقا رسوم إنهم. رسوم  محض. على حالكم 

 إذا.  الشيطان في صندوق ، وهناك هنا ، التلفزيون شاشة على أفالمهم يشاهد الجميع.  عاما عشرين منذ أمريكا إلى ذهبنا

 شيء ال.  لؤم سوى ليس ، هناك ما كل.  أكاذيب كلها نهاإ ، هناك صحيح هو ما هناك ليس ، فقط رىت أن استطعت

 .ذلك  مثلب العالم واخدع قدل.  صحيح هنيظهرو

. ين مسلم ليكونوا فليأتوا ، هللا طريق إلى ايأتو عليهم أن ، إنسان وايكون أن للبشرية كان إذا. وا خدعني ال البشر أن على

 حال، أي على مؤقت عالم هو العالم هذا. للحديث عنه  آخر شيء يوجد ال. ويفوزون بآخرتهم  الدنيا في شرفب ونعيشسي

 . فجأة ويذهب يأتيو

 وكما ، كله ذلك من األهم.  األدب طريق على كونوا ، الصحيح الطريق على كونوا.  هللا طريق واعواتب هللا إلى عودوا

 .من نور  أماكنهم مقاماتهم من نور ، . واألولياء  الصحابة ، األنبياءوا احترام ، قلنا

 الكفار حتى.  الجنة حدائق تشبه أماكنهم ، الكفر بالد فيمنهم  واحد كلأن  من الرغم على.  أيام عشرة قبل األولياء مع كنا

 مولكنه.  للمسلمين أعداء أنهم حين في.  أنفسهم مسك هميمكن ال أنه حيث فيضال الكثير لذلك هناك.  هناك هملزيارت يأتون

 والمسي لم ، جدا نظيفة أماكنهم ،واحد حولهم  مسلم هناك ليس هأن من الرغم على.  همونويحم األشخاص هؤالء ونيحترم

 .احترامهم  واوأظهر احجر

وا صبحيأن  الناس هؤالءعدم جعل ل ةحيل مليون لديه الشيطان ولكن ، ذلك يريدون.  أيضا م اإليمانمنحه يتم هللا شاء إن

 من الماليين ؟وا يكون أن يمكنللفتح  الجنود عدد كم.  هناك الماضي في مسلم مثل شيء هناك يكن لم. ين مسلمال من

 .األولياء  ولئكأل إكراما ينمسلم واأصبح الناس



 الهند.  مسلم مليون مئتين من أكثر هناك.  العالم في لمينالمس من عدد أكبر ثاني تملك التي الدولة هي الهند ، اليوم حتى

 الخشب، من مصنوع صنم مليون ثالثين من أكثر لديهم. إندونيسيا بعد المسلمين السكان من عدد أكبر تضم التي الدولة هي

 .بدأب  األصنام يصنع اصنامهم مصنع. ا مصنعه رأينا. بعبادتها  ويقومون

 الكتب.  اإلسالم في واغرق.  للعبادة األشياء من ماليين هناك كان في حين هؤالء األولياء إكراما وببركة اإلسالم دخلوا

 االستعداد لديهم ألن.  اإلسالم هو هذا ، هناك.  األماكن تلك تزيين المقابر الزوايا ، ، المساجد من اآلالف ، اإلسالمية

 .الجميل  النور رأوا عندما واأسلم كلهم.  الخاطئة األشياء يرون.  الحقيقة عن ويبحثون

ضرر  يأتي ال.  شيخ أو مرشد ، قبر من لديهم خوف يكونال  أن يجب. يجب أن ال يخافوا  ا المربكينمسلمين السبب هذال

 هللا يحترمون ال الذين الناس.  هللا يخافون ال الذين أولئك من يأتي الضرر.  هللا يخاف شخص من ضرريأتي  ال. م منه

 .هم أشخاص ضارين . النبي حضرة وال

 الجميع ، ال أو مسلم كان سواء ، اآلن.  وكرب ضيق في العالم.  األمة لهذه صاحب رسلي هللا.  شرهم من يحفظنا هللا

 أقرب في إليه نصل ناجعلي هللا.  قريب السالم عليه المهدي ظهور هللا شاء إن.  تدريجيا الغليان بدأ ، لذلك.  المنقذ ينتظر

 . هللا شاء إن ممكن وقت

 الفاتحة .بحرمة 
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