ال تقرأ رسالة النور  ،اقرأ القرآن
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 .
مرت فترة من الزمن على قدومنا إلى هذه الزاوية  ،ولكن الحمد هللا نحن هنا اآلن  .نرجو أن تكون بركة الولي (سيدنا أبو أيوب
األنصاري رضي هللا عنه ) علينا إن شاء هللا  .السلطان المبارك  ،السلطان العظيم  ،والسلطان الروحاني  .بهمته وبركته  ،مع أن هناك
الكثير من الدول القذرة هناك  ،الدول التي خرجت عن المسار  ،هللا عز وجل هزمهم  .هزمهم هللا  ،لكننا نرى مرة أخرى الشيطان ليس
كسول ويزعج األمة من أجل ال شيء .
موالنا الشيخ قدس هللا سره قال  :القرن الماضي  ،القرن العشرون  ،كان قرن الكفر  .األلف وتسعمائة كانت أحلك سنوات الكفر  .بدأت
في بداية األلف وتسعمائة واستمرت حتى األلفين  ،حتى اآلن  .ومع ذلك  ،قد تبدلت اآلن في القرن الواحد والعشرين  .اآلن  ،الكفر في
األسفل واإلسالم في األعلى إن شاء هللا .
كان هناك الكثير من الناس على استعداد لمساعدة السلطان عبد الحميد خان  .وكل واحد من السالطين العثمانيين كانت لديه قوة سبعة من
األولياء  .سواء كانوا يعرفون ذلك أم ال  ،كان لديهم تلك القوة وهللا كان يساعدهم  .منذ حصل السلطان عبد الحميد على اإلشارة  ،ضحى
بنفسه  .وقدم التضحيات ألن العثمانيين كانوا في تفكك  ،نشأ عددا كبيرا من الدول  ،وصل الكفر إلى ذروته  ،ولكي ال يسفك الكثير من
دماء المسلمين  .عانى  ،تحمل  ،وكان صبورا  .أعطاه هللا أجره في الدنيا  ،والناس قدروا قيمته في وقت الحق  ،ومقامه في اآلخرة عا ٍل.
اآلن هذا الوقت اقترب  ،إن شاء هللا  ،والخير لنا  ،الخير لإلسالم  .والشر للكفار  ،المنافقون  ،وأولئك الذين ضلوا .
َوال َ ت َْر َكنُواْ إِلَى الَّذِينَ َ
ظلَ ُمواْ فَت َ َمسَّكُمُ النَّا ُر
لذلك  ،على الرغم من هزيمة الشيطان في هذه األيام  ،يجعل فتن مختلفة للمسلمين لذلك لن يكون هناك سالم  ،والناس لن تجد الراحة ،
وسيكونون أعداء لبعضهم البعض  ،أو ينظرون إلى بعضهم البعض بريبة .
المسلم يعتمد على هللا  .ال شيء يحدث بدون مساعدة من هللا  .هللا يساعد ويحدث ذلك بفضل هللا  .الحمد هلل هذا القرن هو زمن للمسلمين .
هو آخر الزمان بالفعل  .وكان نبينا الكريم قد ذكر أيضا اشارات كثيرة  ،ومعظمها يظهر تدريجيا .
دعونا نطلب العون من هللا  .الكثير من الناس وقعوا ضحايا  .هذا  ،ما ترونه  ،يحدث أيضا بسبب أعمال هؤالء الشياطين  .فعل
الشياطين كل شيء في محاولة لتخويف الناس  .فعلوا كل شيء لجر البالد إلى الفتنة واألذى  .يظنون أنهم يحسنون صنعا  ،يشتكون
ويؤذون الناس  .تمت التضحية باألبرياء الطاهرين  ،وأولئك الذين يشتكون هم الشياطين الحقيقيين .
كل من يقوم بهذه االتهامات والشكاوى  ،يجب أن يتم التحقيق معهم اوال  .ألن هذا أيضا سالح كبير  .إنه سالح أخطر من الدبابات
والمدافع  .دعاء المظلومين يصل إلى هللا بدون حجاب  .ال يستطيعون القيام بذلك بأنفسهم بالدبابات والمدافع  .بواسطة المظلومين في هذا
الوقت يحاولون استدعاء الكارثة بكل الوسائل الضرورية .

ليس لدينا سلطة  ،ال يمكننا القيام بأي شيء مع أي شخص [السلطة السياسية]  ،وال يسمع صوتنا في األماكن العالية  .ومع ذلك  ،فإننا
نقدم النصيحة هنا هلل  .لم نتلق  ،الحمد هلل  ،أي تبرعات من أي شخص  .هللا يرضى عن الرئيس ورئيس الوزراء  .لم يأت قرش واحد أو
أي شيء منهم لطريقتنا هذه  ،فرع الشيخ ناظم قدس هللا سره  .دعونا أيضا نعلن هذا بصراحة هنا ألننا نسمع أشياء  .ليس علينا أن نفعل
أي شيء مع أي شخص لتحقيق مكاسب مادية  .نحن ال نعمل لذلك .
الشكر هلل ولكن العديد من الزوايا تحطمت  ،تهدمت  ،وسقطت هنا  ،قبل عشرين – ثالثين سنة وقد أمرنا موالنا الشيخ قدس هللا سره
بشرائها  .ونحن لم نحتفظ بأي منها  .نشكر هللا على هذا  ،لئال يستطيع أحد أن يقول أشياء هكذا بعد ذلك " ،كانوا على مقربة من الحكومة
وقدموها لهم " .منحنا هللا اياها من خالل وسائلنا الخاصة  ،ونحن نديرها باإليجار وما شابه ذلك نشكر هللا  .لهذا السبب نحن نقدم
النصيحة هنا  ،لكي ال يصاب أحد بأذى .
رأس اإلسالم هو هنا  .لم يبق سوى هذا البلد في العالم يقف ضد الكفار برأس مرفوع  .ال يوجد أي مكان آخر  .موالنا الشيخ قدس هللا
سره يقول " إن الغرب  ،قد يكون ملعون " .هذا هو السبب في كل هذه [محاولة انقالب عسكري] األشياء التي تحدث  .دعهم يأتون  .ليس
مهما  .الدبابات والمدفعية ال تعني شيئا وال يمكن أن تضرنا إن شاء هللا  .ولكن كما قلنا  ،يعرفون ذلك أيضا  .لهذا السبب لديهم فرصة
لتحريض األمة  .لديهم سالح ضخم في أيديهم  .انها لعنة المظلومين [وفقا للتطهير].
نحن خائفون جدا من هذا  .خالف ذلك  ،ما شاء هللا وقفت أمتنا أمام الدبابات  ،نزلت تحت الدبابات  ،وتم اطالق الرصاص  ،ولكنهم لم
يتراجعوا خطوة إلى الوراء  .الحمد هلل لدينا كل شيء وليس لدينا خوف  .ومع ذلك  ،كما قلنا  ،أمتنا كلها رحيمة وال تريد حسرة
المظلومين .
علينا أن نكون حذرين جدا من هذا  .كما قلنا  ،نحن بحاجة إلى فتح تحقيق شامل في المخبرين  .سمعنا الكثير ورأينا اشخاص ال عالقة
لهم تضرروا  :إن الناس من تلك المجموعة [فيتو] لم يتركوهم بالقرب من أنفسهم  ،لم يسمحوا لهم حتى بالحصول على مئات من األمتار
داخلهم  .رأينا الكثير من الناس الذين كانوا على علم واصبحوا ضحايا  .حتى مع ذلك  ،هؤالء الناس كانوا صابرين وقالوا  " :إن شاء هللا
ستظهر الحقيقة" .نحن بحاجة للتحدث في هذه األمور  .وليس من الصواب القول "هذا ليس الوقت المناسب" .علينا أن تحدث في األخطاء
منذ البداية حتى يتم إصالحها على الفور .
العدل هو الشيء المهم  ،والشيء األكثر أهمية هو القول  " ،تأخير العدالة هو إنكار العدالة " .إذا قمت باإلشتراط على العدالة بعد خمس
أو عشر سنوات  ،قد يموت الشخص أو الناس قد ينسون األذية  ،ومن ثم ستكون من دون فائدة  .الشكر هلل نحن نسير على الطريق
الصحيح  .علينا تصحيحها على الفور منذ البداية لكي ال نضل  .علينا أن نثق في هللا وال نخاف من أي شخص  .كما قلنا  ،لسنا بحاجة
للعيش برعب " ،سيفعلون ذلك مرة أخرى  .سيحاولون مرة أخرى " .إن شاء هللا لن يستطيعوا فعل ذلك .
اّلل
علَى َّ ِ
َودَ ْع أَذَاهُ ْم َوت ََوكَّ ْل َ
اّلل " يقول " توكل على هللا " .نفذ أوامر هللا  .كن شاكرا هلل  .األمر كله أن تكون سعيدا بوصول نعمة هللا إلينا ،
علَى َّ ه
" َودَع أَذَاهُم َوت ََوكَّل َ
وصول مساعدته لنا  .إذا لم يكن له  ،من يعرف ما الوضع الذي سيكون في هذه الساعات  .ألن الكفار ليس لديهم رحمة  .المسلمون لديهم
رحمة .
الكفار لن يرحموكم ابدا  .الكافر لديه رحمة على نفسه  .إنهم أنانيون  .الفرق بين الكافر والمسلم هو  ،حتى أن علماء النفس يقولون ،
ثقافة الغرب هي األنانية والجميع لديه النزعة الفردية  .اإلسالم ليس كذلك .

اإلسالم يفكر في بيئته كذلك  .أخذنا أشياء كثيرة من الغرب  ،ولكن الحمد هلل أنهم لم يستطيعوا اعطاءنا هذا الشيء بشكل كلي  .طبعا ،
يقومون بتسميمنا شيئا فشيئا  ،لكن لم يتحول تماما كما أرادوا .
هذا هو آخر الزمان  .موالنا الشيخ قدس هللا سره أشار الى ذلك عدة مرات من خالل العالمات التي تلقاها من نبينا الكريم صلى هللا عليه
وسلم والرجوع الى األحاديث  .البعض يستمع الى صحبه القديمة  .أشياء تحدث اليوم ذكرها في الكثير من صحبه  .إن شاء هللا اإلسالم
هو المنتصر مرة أخرى من اآلن فصاعدا  ،وظهور المهدي عليه السالم يقترب إن شاء هللا .
اآلن  ،لن يخرج المهدي عليه السالم على هذا النحو .من المؤكد أن العالم كله سيكون هكذا ،كما اشار الينا نبينا الكريم "الهرج والمرج".
المعنى سيكون هناك مثل هذه الفوضى بحيث أن الظلم يصل الى ذروته  ،لكي يأتي المهدي عليه السالم وينشر عدالته  ،وينزل عيسى
عليه السالم  .بعد ذلك  ،بعد اربعين عاما يظهر يوم القيامة .
هذا قريب إن شاء هللا ألن هذا ال يمكن أن يستمر إلى األبد  .هذه فترة  .ألن هللا عز وجل خلق أشياء كثيرة جدا وإبداعه ال يزال مستمرا .
في مرحلة ما سألوا " ،كم؟" أجابت المالئكة "أي آدم؟" سألوا "هل هناك آدميون آخرون أيضا؟" هذا على ما يبدو المئة واربعة وعشرين
الف آدمي  ،آدم عليه السالم  .هل عظمة وقدرة هللا عز وجل انتهت فقط بنا  ،وخلق هذا العدد الكبير من الناس وبعد ذلك ؟ حاشا .
سعُونَ
َوالسَّ َماء بَنَ ْينَاهَا بِأَيْد َوإِنَّا لَ ُمو ِ
لقد بنينا السماء وسنقوم بتوسيعها  .لذلك  ،عصرنا ليس إلى األبد  .عندما يحين الوقت  ،سيحدث يوم القيامة وكل ذلك سيحدث  .بعد ذلك،
المحشر  ،سنُسأل  ،والجنة والنار ستكون إلى األبد في ذلك الوقت .
هذه الدنيا لديها وقت محدد  ،أيا كان  ،يقولون خمسة اآلف أو عشرة االف سنة  .فإنه ال يمر ذلك الوقت  ،بالتأكيد بعض األشياء ستحدث،
وبعد ذلك تنتهي  .يقول الناس " األبدية  .إلى األبد " ،ويقول الجاهلون بعض الكلمات في بعض األحيان  .ماذا تقول لهم ؟ ليس هناك
حاجة لقول أي شيء  " .نحن هنا إلى األبد " .أين ؟ أطول عمر ستعيشه هو مائة سنة  .انه ألمر جيد ان تعيش هذه الفترة الطويلة .
لذلك  ،هذه الدنيا هي جنة الكافر ومكان التجارة للمؤمن  .ستسعى وتعمل من أجل اآلخرة  .ال تدمر آخرتك من أجل هذه الدنيا  .هذه الدنيا
ال تساوي طرفة عين مقابل اآلخرة  ،إنها أقل  .سيكون هناك أناس سيقفون مئة  ،الف  ،خمسة اآلف  ،وعشرة اآلف سنة في المحشر
لوحدهم  .لذلك هناك الذين سيقفون هذا القدر من زمن آدم عليه السالم حتى اآلن في المحشر لوحدهم  .ال يمكنك االعتراض هناك  .جعلك
هللا  ،وستعاني هذا األلم  ،وبعد ذلك ستذهب إما الى الجنة أو النار .
لذلك  ،سفك دم شخص وتحقيق مكاسب دنيوية وتضليل شخص عرضة للمحاسبة  .هذه هي األشياء التي سيتم احتسابها  .إذا كان هناك
أشخاص لم يعودوا إلى رشدهم بعد  ،عليهم اإلنتباه وقراءة القرآن  .عليهم قراءة القرآن  ،ويجب قراءة تفسيره جيدا  .عليهم أن ال يقرؤوا
سيد قطب وال رسالة النور .ال أحد يفهم ذلك أيضا .
ستقرأ القرآن الكريم  .إنهم جميعا يقرؤون رسالة النور من دون فهم  ،وهناك ترى  ،خرجوا إرهابيين  .كانوا يقولون " هذا أفضل من
القرآن " .حاشا  ،ال شيء يمكن أن يكون أفضل من القرآن الكريم  .فليجن من يجن  .موالنا الشيخ قدس هللا سره قال ذلك أيضا  .قال
" ادفنوا رسالة النور!" أنتم ال تفهمونها  .حتى أولئك الذين يقرؤونها ألول مرة قرؤوها أمام موالنا الشيخ  ،ويقول موالنا الشيخ " يقول
للناس عكس ما قرأ " .اقرأ الكتب المناسبة !

هل من يطلق رصاصة على مسلم ومسلمة يكون مسلما ؟ يا هو  ،إنهم ليسوا بشر حتى  .أين تعلموا هذا ؟ هناك  ،تعلموه من هذا الشيء.
من أين يمكنهم أن يتعلموه ؟ هذا ما تحصل عليه عندما ال تقرأ القرآن وعندما ال تقرأ األحاديث  .أو لم يتعلموه نهائيا  ،الذي أفسد القرآن ،
سيد قطب ومن معه  .تعلموه من أولئك اإلخوان .
اسمحوا لي أن أتحدث أيضا عنهم هنا  .اإلمام  -الخطباء وأولئك اآلخرين درسوها .إنهم السلفيون واإلصالحيون  .هذه هي األشياء التي
أفسدت الدين  .هذه هي األشياء التي لم تكن موجودة خالل العهد العثماني  ،واألشياء التي خرجت بعد العثمانيين  .دعونا نكون حذرين
ألن كل هذه المشاكل تقع علينا بسببهم .
دعوا الناس يسيرون خلف المرشدين الحقيقيين  .ال تسيروا خلف الشخص الذي يشيد بنفسه  ،الذي يمجد نفسه .موالنا الشيخ لم يقل أبدا ،
"أنا" .وحتى نبينا الكريم قال " أنا شخص عادي " .وحتى عندما كشف له هللا  ،قال إنه ال يعرف  .كيف يمكنكم النهوض والسير خلف
رجل يقول انه مع هللا في كل دقيقة ؟! توبة استغفر هللا  .هللا يعطيهم العقل والفهم .
أمتنا بسيطة جدا  .البساطة جيدة  ،ولكن إقرأ بعض القرآن إذا كنت بسيطا  .اعرف ما إذا كان هذا الرجل يقول الحقيقة أم ال  .نحن نقول
أن هناك الكثير من الناس حتى اآلن يقولون " ال  ،انها ليست من هذا القبيل  .بل على النحو التالي " .ماذا ستفعل اآلن ؟ من اآلن فصاعدا
الذنوب تكتب عليك  .إنك تؤذي نفسك بنفسك  .بمجرد أنك تضر نفسك بنفسك فإنك ستعاني  .المعاناة ليست مهمة في الدنيا  ،ولكن األسوأ
في اآلخرة .
هللا يساعدنا  ،هللا يوفقنا  .هللا يحفظنا من شرور الشيطان  ،من شرور جنود الشيطان  ،ومن شرور الناس الذين هم مثل الشيطان  .أسأل
هللا أن ال يجعلنا نضل  .هللا ال يضع حدا لهذا البلد  .وال يضع حدا للمؤمنين والمسلمين .
هللا ال يجعلنا نأخذ حقوق أي شخص إن شاء هللا  .نرجو أن ال يكون هناك ظلم إن شاء هللا  .نحن نمر بأيام مزعجة  .هللا يبارك برزق
الناس هنا  .هللا هو الرزاق  ،يرزق الجميع  .نرجو أن ال يكون هناك ضيق إن شاء هللا  .نرجو أن يأكلوا ويشربوا من الحالل مع البركة .
نرجو أن يكونوا شاكرين هلل وإن شاء هللا نكون جنود لإلسالم  ،جنود للمهدي عليه السالم .
هلل تعالى الفاتحة .
موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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