
 

    

 

 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 

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 أيوب أبو سيدنا) نرجو أن تكون بركة الولي.  اآلن هنا نحن هللا الحمد ولكن ،الزاوية  ههذ إلى مرت فترة من الزمن على قدومنا

مع أن هناك  ،وبركته  هبهمت. اني الروح والسلطان ، العظيم السلطان ،المبارك  سلطانال.  هللا شاء إن علينا رضي هللا عنه ( األنصاري

 ليس الشيطان أخرى مرة نرى لكننا ، هللا همهزم.  هزمهمعز وجل  هللا ، المسار عن خرجت التي الدول ، هناك القذرة الدول من الكثير

 . شيء ال أجل من األمة ويزعج كسول

 بدأت.  الكفر أحلك سنوات كانت األلف وتسعمائة .الكفر  قرن كان ،العشرون  القرن ، الماضي القرن:  قال هللا سرهقدس  الشيخ موالنا

 في الكفر ، اآلن. الواحد والعشرين  القرن في اآلن تبدلت قد ، ذلك ومع.  اآلن حتى ،األلفين  حتى واستمرت األلف وتسعمائة بداية في

 . هللا شاء إن في األعلى واإلسالم سفلاأل

من  سبعة قوةكانت لديه  العثمانيين السالطين منواحد  كلو.  خان الحميد عبد السلطان لمساعدة استعداد على الناس من الكثير هناككان 

 ضحى ، شارةعلى اإل الحميد عبد السلطان صلح منذ. هم يساعدكان  وهللا القوة تلك لديهم كان ، ال أم ذلك يعرفون كانوا سواء.  األولياء

ولكي ال يسفك الكثير من  ،ذروته  إلى الكفر وصل ، الدول من كبيرا عددانشأ  ، تفكك في كانوا العثمانيين ألن التضحيات وقدم.  بنفسه

  عاٍل. اآلخرة في ومقامه ، الحق وقت في قيمته قدروا والناس ،الدنيا  في أجره هللا أعطاه. صبورا  وكان ،تحمل  ، عانى.  المسلمين دماء

 . ضلوا الذين وأولئك ،المنافقون  ، للكفار والشر.  إلسالمل الخير ، لنا والخير ، هللا شاء إن ،هذا الوقت اقترب  اآلن

 النَّارُ  فَتََمسَّكُمُ  َظلَُمواْ  الَِّذينَ  إِلَى تَْرَكنُواْ  َوالَ 

 ، الراحة تجد لن والناس ، سالم هناك يكون لن لذلك للمسلمين ةمختلف فتن يجعل ، األيام هذه في الشيطان هزيمة من الرغم على ، لذلك

 . بريبة البعض بعضهم إلى وننظري أو ، البعض لبعضهم أعداء ونيكونسو

.  للمسلمين زمن هو القرن هذا هلل الحمد.  هللا بفضل ذلك ويحدث يساعد هللا.  هللا من مساعدة دونب يحدث شيء ال.  هللا على عتمدي مسلمال

 . تدريجيا ظهري ومعظمها ، كثيرة اشارات أيضا ذكر قد الكريم نبينا وكان.  بالفعل الزمان هو آخر

فعل  الشياطين .  هؤالء أعمال بسبب أيضا يحدث ،ونه تر ما ، هذا. وقعوا ضحايا  الناس من كثيرال.  هللا من العون طلبن دعونا

 يشتكون ، يظنون أنهم يحسنون صنعا.  واألذى الفتنة إلى البالد لجر فعلوا كل شيء.  الناس لتخويف محاولة في شيء كل الشياطين

 .الحقيقيين  الشياطين مه كونتيش الذين وأولئك ،الطاهرين  األبرياءب تمت التضحية.  الناس ويؤذون

 الدبابات من أخطر سالح إنه.  كبير سالح أيضا هذا ألن. معهم اوال  التحقيق يجب أن يتم ، والشكاوى االتهامات هذهب كل من يقوم

 هذافي  المظلومين بواسطة.  والمدافع بالدبابات بأنفسهم بذلك القيام يستطيعون ال.  حجاب دونب هللا إلى صلي المظلومين دعاء.  والمدافع

 . الضرورية الوسائل بكل كارثةال استدعاء ونحاولي الوقت

 

 



 

 

 

 

 فإننا ، ذلك ومع. األماكن العالية  في صوتنا يسمع وال ،[ السياسية السلطة] شخصشيء مع أي  أيب القيام ال يمكننا ، سلطة لدينا ليس

 أو واحد قرش لم يأت.  الوزراء ورئيس الرئيس عن يرضى هللا.  شخص أي من تبرعات أي ، هلل الحمد ، نتلق لم. هلل  هنا النصيحة نقدم

 نفعل أن عليناليس .  أشياء نسمع ألننا هنا صراحةب نعلن هذا أيضا دعونا قدس هللا سره . ناظم الشيخ فرع ، هذهلطريقتنا  ممنه شيء أي

 . لذلك نعمل ال نحن.  مادية مكاسب لتحقيق شخص أيأي شيء مع 

قدس هللا سره  الشيخوقد أمرنا موالنا  سنة ثالثين –عشرين  قبل ،وسقطت هنا  ،تهدمت  ،تحطمت  الزوايا من العديد ولكن هلل شكرال

 الحكومة من مقربة على كانوا" ، ذلك بعدهكذا  أشياء يقول أن أحد يستطيع الئل ، هذا على هللا نشكر.  منها بأي حتفظن لم ونحن.  شرائهاب

نحن نقدم  السبب هذال.  هللا نشكر ذلك شابه وما اإليجارب نديرها ونحن ، الخاصة وسائلنا خالل من هللا اياها انمنح ." لهم اهوقدمو

 .بأذى  أحد بايص لكي ال ، هنا النصيحة

الشيخ قدس هللا  موالنا.  آخر مكان أي يوجد ال. برأس مرفوع  الكفار ضد يقف العالم في البلد هذاسوى  يبق لم.  هنا هو اإلسالم رأس

 ليس.  يأتون دعهم.  تحدث التي األشياء[ عسكري انقالب محاولة] هذه كل في السببهو  هذا". ملعون  كوني قد ، الغرب إن " يقولسره 

 فرصة لديهم السبب هذال.  أيضا ذلك يعرفون ، قلنا كما ولكن.  هللا شاء إن تضرنا أن يمكن الو شيئا تعني ال والمدفعية الدبابات.  مهما

 [.تطهيرلل وفقا] المظلومين لعنة انها.  أيديهم في ضخم سالح لديهم.  األمة لتحريض

 لم ولكنهم ، الرصاص قطالا وتم ، الدبابات تحت نزلت ، الدبابات أمام أمتنا وقفت هللا شاء ما ، ذلك خالف.  هذا من جدا خائفون نحن

 حسرة ريدت وال ةرحيمكلها  أمتنا ، قلنا كما ، ذلك ومع.  خوف لدينا وليس شيء كل لدينا هلل الحمد.  الوراء إلى خطوةيتراجعوا 

 .المظلومين 

 عالقة ال اشخاص ناورأي الكثير سمعنا.  المخبرين في شامل تحقيق فتح إلى بحاجة نحن ، قلنا كما.  هذا من جدا حذرين نكون أن علينا

 األمتار من مئات على الحصولب حتى لم يسمحوا لهم ، أنفسهم من بالقرب لم يتركوهم[ فيتو] المجموعة تلك من الناس إن: تضرروا  مله

 هللا شاء إن : "وقالوا  كانوا صابرين الناس هؤالء ، ذلك مع حتى.  ضحاياواصبحوا  علم على كانوا الذين الناس من الكثير رأينا. هم داخل

األخطاء  في تحدث أن علينا". الوقت المناسب ليس اهذ" القول الصواب من وليس.  األمور هذهفي  للتحدث بحاجة نحن ."الحقيقةستظهر 

 . الفور على إصالحها يتم حتى البدايةمنذ 

 خمس بعد العدالة باإلشتراط على قمت إذا ." العدالة إنكار هو العدالة تأخير " ،القول  هو أهمية األكثر والشيء ، المهم الشيء هو العدل

 الطريق على نسير نحن الشكر هلل.  فائدة دون من ستكون ثم ومن ، األذية ينسون قد الناس أو الشخص يموت قد ، سنوات عشر أو

 بحاجة لسنا ، قلنا كما.  شخص أي نخاف من وال هللا في علينا أن نثق.  ضلن ال لكي بدايةال منذ الفور على تصحيحها علينا.  الصحيح

 . ذلك فعل لن يستطيعوا هللا شاء إن. " أخرى مرة سيحاولون.  أخرى مرة ذلك ونفعلسي ،" برعب للعيش

 اّللَِّ  َعلَى َوتََوكَّلْ  أَذَاهُمْ  َودَعْ 

ه  َعلَى َوتََوكَّل   أَذَاهُم   َودَع  "   ، إلينا هللا بوصول نعمة سعيدا كونأن ت كله األمر كن شاكرا هلل ..  هللا أوامر " توكل على هللا ". نفذ يقول " اّللَّ

لديهم  المسلمون.  رحمة لديهم ليس الكفار ألن.  الساعات هذه في سيكون الذي الوضع ما يعرف له ، من يكن لم إذا.  لنا مساعدته وصول

 .ة رحم

 ،يقولون  النفس علماء حتى أن ، هو مسلمالو كافرال بين الفرق.  أنانيون نهمإ.  نفسه على رحمة هديل رافالك. وكم ابدا يرحم لن الكفار

 . كذلك ليس اإلسالم.  الفردية النزعة لديه والجميع األنانية هي الغرب ثقافة

 



 

 

 

 

 ، طبعا. بشكل كلي  الشيء هذا ناءاعطا يستطيعوا لم أنهم هلل الحمد ولكن ، الغرب من كثيرة أشياء أخذنا.  كذلك بيئته في يفكر اإلسالم

 . أرادوا كما تماما يتحول لم لكن ، فشيئا شيئا منايتسمب يقومون

صلى هللا عليه  الكريم نبينا من التي تلقاها عالماتال خالل من مرات عدة الى ذلك أشار قدس هللا سره موالنا الشيخ . هذا هو آخر الزمان 

 اإلسالم هللا شاء إنصحبه .  من الكثير فيذكرها  اليوم حدثت أشياء.  صحبه القديمة يستمع الى بعضال.  األحاديثالى  والرجوع وسلم

 . هللا شاء إن يقترب سالمال عليه المهدي وظهور ، فصاعدا اآلن من أخرى مرة المنتصر هو

 "الهرج والمرج".  الكريم الينا نبينا اشار كما ذا،كه يكونس كله العالم أن المؤكد من. على هذا النحو سالمال عليه المهدي لن يخرج ، اآلن

عيسى  ينزلو ، هعدالت شروين سالمال عليه المهدي يأتي لكي ،ته ذرو يصل الى أن الظلم بحيث الفوضى هذه مثلهناك  سيكون المعنى

 . القيامة يوم يظهر عاما اربعين بعد ، ذلك بعد. عليه السالم 

.  مستمرا يزال ال وإبداعه جدا كثيرة أشياء خلق وجل عز هللا ألن.  فترةهذه .  األبد إلى ستمري أن يمكن الهذا  ألن هللا إن شاء قريب هذا

المئة واربعة وعشرين  يبدو ما على هذا" أيضا؟ آدميون آخرون هناك هل"سألوا " آدم؟ أي" ئكةالمال تأجاب" كم؟" ،سألوا  ما مرحلة في

  حاشا . ؟ ذلك بعدو الناس من الكبير العدد هذا وخلق ،بنا  فقط انتهت وجل عز هللا وقدرة عظمة هل.  سالمال عليه آدم ،ي آدم الف

 لَُموِسعُونَ  َوإِنَّا بِأَْيد   بَنَْينَاَها َوالسََّماء

 ذلك، بعد.  سيحدث ذلك وكل القيامة يوم يحدثس ، الوقت يحين عندما.  األبد إلى ليس عصرنا ، لذلك.  وسنقوم بتوسيعها السماء بنينا لقد

 . الوقت ذلك في األبد إلىستكون  والجنة والنار ،سنُسأل  ،المحشر 

 ستحدث، األشياء بعض بالتأكيد الوقت ، ذلك يمر ال فإنه. عشرة االف سنة  خمسة اآلف أو يقولون كان ، أيا محدد ، وقت لديها الدنيا هذه

 هناك ليس لهم ؟ تقول ماذا. األحيان  بعض في الكلمات الجاهلون بعض ويقول ،" األبد إلى. األبدية  " الناس يقول. تنتهي  ذلك وبعد

 .الطويلة  هذه الفترة تعيش ان جيد ألمر انه. سنة  مائة هو أطول عمر ستعيشه أين ؟". األبد  إلى هنا نحن . "شيء  أي لقول حاجة

هذه الدنيا . من أجل هذه الدنيا  تكآخر تدمر ال.  اآلخرة أجل من عملتو سعىست. للمؤمن  التجارة ومكان لكافرا جنةهذه الدنيا هي  ، لذلك

 المحشر في سنةعشرة اآلف و ،خمسة اآلف  ،الف  ،مئة  ونقفيس أناس هناك يكونس.  أقل إنها ، اآلخرة مقابل عين ال تساوي طرفة

 كجعل.  هناك االعتراض يمكنك ال. لوحدهم  المحشر في اآلن حتى سالمال عليه آدم زمن من قدرهذا ال ونقفسي الذين هناك لذلك. لوحدهم 

 .النار  أو الجنة الى إما ستذهب ذلك وبعد ، األلم هذا عانيوست ، هللا

 هناك كان إذا. احتسابها  سيتم التي األشياء هي هذه. عرضة للمحاسبة  شخص وتضليل دنيوية مكاسب تحقيقو شخص دم سفك ، لذلك

 ؤوايقر ال عليهم أن. ا جيد تفسيره قراءة ويجب ، القرآن قراءة عليهم.  القرآن قراءةعليهم اإلنتباه و ، بعد رشدهم إلى يعودوا لم أشخاص

 . أيضا ذلك يفهم أحد ال. نوررسالة ال وال قطب سيد

 من أفضل هذا " يقولون كانوا.  إرهابيين خرجوا ، ترى وهناك ، فهم دون من يقرؤون رسالة النور جميعا نهمإ.  الكريم القرآن تقرأس

     قال.  أيضا ذلك قال قدس هللا سره الشيخ موالنا .فليجن من يجن .  الكريم القرآن من أفضل يكون أن يمكن شيء ال ،حاشا ".  القرآن

 " يقول الشيخ موالنا ويقول ،الشيخ  موالنا أمام قرؤوها مرة ألول هاونيقرؤ الذين أولئك حتى. ونها تفهم ال مأنت!" نورال رسالة وادفنا "

 ! المناسبة الكتب اقرأ ." قرأ ما عكس لناسل

 

 



 

 

 

 

. الشيء هذا من هعلموت ، هناك ؟ هذا واتعلم أين.  حتىبشر  واليس إنهم  ،يا هو  ؟ا مسلم يكون ومسلمة مسلم على رصاصة يطلق هل من

 ، القرآن أفسد الذي ، لم يتعلموه نهائيا أو.  األحاديث تقرأ ال وعندما القرآن تقرأ ال عندما عليه تحصل ما هذا ؟ هوتعلمي أن يمكنهم أينمن 

 . اإلخوان أولئك منه علموت ومن معه . قطب سيد

 التي األشياء هي هذه. ون واإلصالحي ونالسلفي همإن. درسوها اآلخرين وأولئك الخطباء - ماماإل.  هنا معنه أيضا أتحدث أن لي اسمحوا

 حذرين نكون دعونا.  العثمانيين بعد خرجت التي واألشياء ، العثماني العهد خالل موجودة تكن لم التي األشياء هي هذه.  دينأفسدت ال

 .بسببهم  علينا تقع المشاكل هذه كل ألن

،  أبدالم يقل  الشيخموالنا . نفسه يمجد الذي ، نفسهب يشيد الذي الشخص تسيروا خلف ال. يسيرون خلف المرشدين الحقيقيين  الناس وادع

 النهوض والسير خلف ميمكنك كيف.  يعرف ال إنه قال ، هللاكشف له  عندما وحتى".  عادي شخص أنا " قال الكريم نبينا حتىو". أنا"

 . والفهم العقل يعطيهم هللا استغفر هللا . توبة! ؟ دقيقة كل في هللا مع انه يقول رجل

 نقول نحن.  ال أم الحقيقة يقول الرجل هذا كان إذا ما اعرف. بسيطا  كنت إذا القرآن بعض إقرأ ولكن ، جيدة البساطة.  جدا بسيطة أمتنا

 فصاعدا اآلن من ؟ اآلن ستفعل ماذا. " بل على النحو التالي.  القبيل هذا من ليست انها ، ال " يقولون اآلن حتى الناس من الكثير هناكأن 

 األسوأ ولكن ،الدنيا  فيمهمة  ليست معاناةال.  تعانيس فإنك نفسكب نفسك تضرأنك  بمجرد.  بنفسك نفسك إنك تؤذي. تكتب عليك  الذنوب

 . اآلخرة في

 أسأل.  الشيطان مثل هم الذين الناس شرور ومن ، الشيطان جنود شرور من ، الشيطان شرور من يحفظنا هللا. يوفقنا  هللا ، يساعدنا هللا

 . والمسلمين للمؤمنين حدا يضع الو.  البلد لهذا حدا يضع ال هللا.  ضلن يجعلنا ال أن هللا

 برزق يبارك هللا.  مزعجة أيامب نمر نحن.  هللا شاء إن ظلم هناك يكون ال نرجو أن.  هللا شاء إن شخص أي حقوق نأخذ يجعلنا ال هللا

.  البركة مع الحالل من واويشرب ايأكلو نرجو أن.  هللا شاء إن ضيق هناك يكون ال نرجو أن.  لجميعيرزق ا ، الرزاق هو هللا.  هنا الناس

 . سالمال عليه هديلمل جنود،  لإلسالم جنود كونن هللا شاءإن و هلل شاكرين يكونوا نرجو أن

 الفاتحة .هلل تعالى 
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