
 

 

    

 الدين الوحيد هو اإلسالم

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

 هذا هو آخر الزمان،.  إن شاء هللا نفسناإلصالح ولكن  نرجو أن ال تكون صحبة لتكبٌر نفسنا. صحبة تنفعنا وتنفع نفسنا كون تإن شاء هللا 

دٌسمبر هو عٌد مٌالد عٌسى  42. ٌقولون  مسٌحٌٌنعند الٌوم مقدس هو ٌعتبر الٌوم ، كان مزٌفاً . حتى لو  الوقت المناسب للشٌطان

 فًعٌسى على األرجح  سٌدنا. كان مٌالد  واقع كان فً وقت الحقال. فً  هذا التارٌخ لٌس فًواقع الفً بٌنما .  سالمعلٌه ال المسٌح

 . أبرٌل لذلك كان فً فصل الربٌع

فً  ٌنجالس واكونوٌ،  عمللكً ال ٌحتفلوا عندما ٌكون لدٌهم .  لدٌهم الكثٌر للقٌام به خالل هذه األٌام فً فصل الشتاء ، لم ٌكن ومع ذلك

 وسار األمر ه بهذه الطرٌقة ونًٌ ع.  كانون االول 42فً  واقررهذا السبب ل".  التسوقسنتسلى ونقوم ب " ، قالواالمنزل خالل فصل الشتاء 

 . إلى الكنٌسة وٌذهبونفً ذلك الٌوم  ونصلٌ،  الناس ٌحتفلون به باعتباره مقدسا.  على هذا النحو

،  الحجاب ٌضعنالسٌدات   ،  عند الذهاب الى الكنٌسة : "ٌن فً وقت الحق مسلم واأصبح إخوةلدٌنا  -إخواننا ٌقول  أحد،  فً الواقع

. حتى لو كان  مغلقة وٌتم بٌعهامعظم الكنائس  . بعد اآلنعلى الكنائس مترددٌن ال ٌوجد قال " بشكل منفصل عن الرجال ".  وٌجلسن

لدٌهم شًء لم ٌبق  لذلكمن الناس ٌحضرون ".  وعدد قلٌل، ون منفصلٌن النساء والرجال ال ٌجلس، حجاب  ال ٌضعن،  هناك عدد قلٌل

األمة  ابعاد. ٌحاول  أٌضاه وٌحاول أن ٌدمرحمل ذلك ، ولكن الشٌطان غٌر قادر على ت اإلسالم فً العالم لم ٌبق سوى دٌن.  من الدٌن

 . الفتنةبمهاجمة مباشرة أو عن طرٌق التسبب العن الدٌن من خالل 

!"  ، أنا ملحد لٌس لدي أي دٌن "ٌقولون :  اآلن آخراتجاه  خرج. م ال قٌمة له. الناس بال دٌن  الدٌن ٌزولالبشر لٌس لدٌهم قٌمة عندما 

، كما هو الحال فً  عنًٌ. باقان تخرج أشٌاء مختلفة  ." نهعالوثنٌة وسمعنا  مثلكان هناك شًء  " ٌقولون األوروبٌٌنفً الواقع هؤالء 

 . هذا ٌعنً أشٌاء عدٌمة الفائدة،  الناس الذٌن ٌعبدون األصنام والنار،  الماضً

. وحتى هذا  العروس فً الزواج تعطًتأخذ العروس أو  أن. ٌمكنك  . الزواج غٌر قانونً دٌن لٌس لدٌهال ٌمكنك الزواج من شخص 

حٌوان؟ ٌمكنك الزواج من  هل ؟ تفسٌره هو: ، ما هو تفسٌره . ماذا ٌعنً هذا الدرس ٌتعلمون. الناس ال  ٌجب أن ٌكون درسا كبٌرا للناس

 . عطٌهم أو تأخذ منهم فً الزواجت أنمكنك ٌال . م . ال ٌمكنك الزواج منه من الحٌوانات أدنىٌعنً هؤالء الناس هم  هذا.  ال تستطٌع

 غٌرهم، ولكن  جائز منهم، وإنجاب األطفال  الزواج منهم كمكنٌ لذلك.  سماوٌة كانت مشروعة معهمألن المسٌحٌة والٌهودٌة هً دٌانات 

. ال  األطفال تنجبأو  تتزوجحٌوانً ، الحب ال)المادٌة( من أجل دٌنهم  ونتركٌالناس  لجعل ذلك وسٌلةالشٌطان  . جعل غٌر مسموح به

 . هذه هً الفتنة، وغٌر مجدٌة،  ٌحل

 . . اإلسالم هو دٌن هللا دٌننا هو اإلسالم

ْساَلم يَن ِعْندَ هللِا اْْلِ  اِنَّ الد ِ

الكثٌر  غٌروا، ألن الٌهود والنصارى قد نتبعه لٌس هناك دٌن آخر ال شك بأن اإلسالم هو الدٌن بنظر هللا .  ". ان الدٌن عند هللا االسالم" 

ة دتارٌخ وال واغٌرأنهم . حتى  ما ٌحلو لهمك هغٌرو.  . لم ٌبق شًء لم ٌتغٌر منه صحٌح. لذلك لم ٌبق حتى خمسة فً المئة  دٌنهممن 

 . كل شًء غٌرواهذا قد  افعلو، أولئك الذٌن  نبٌهم



 

 

 

 

كان لنا أن  لو.  اال قٌمة له،  شٌئا . حتى أوامر هللا ال تعنً لهم كنائسهم ونبٌعأنهم ٌحتى . الرجال  لدٌهم شًء من هذا القبٌل كدٌن لم ٌبق

.  هللا فً كل شًءبه . ٌقولون عكس ما ٌأمر ة كون كافٌلن تسنة  ولو.  ٌكون كافٌا لن،  صباح حول األخطاء التً ٌرتكبونهاالنتكلم حتى 

 . . ٌفعلون عكس ذلك تماما . ال ٌفعلون أي منها ٌصح فً المسٌحٌة وٌصح فً الٌهودٌة هذا.  العشردٌه الوصاٌا لسالم ال علٌهموسى 

. انه ٌسبب الفتنة بٌن المسلمٌن  وكذلك ٌسبب الشقاق مع كل ما لدٌه القضاء علٌه. ٌحاول  اإلسالم فً وجه الشٌطان لم ٌبق سوى،  لذلك

.  . وهو ٌحمل راٌة اإلسالم اإلسالم رأس. هذا إن شاء هللا  هذا البلد آمنا ٌبقً. هللا  سٌئةأفكار ، و منحرفةكار ، أفٌن منحرف اشخاصمع 

 . الكثٌر من الفتنة هناب ونتسببأنهم ٌ. حتى  إن شاء هللا اوسلٌم اخرج من هذه الخالفات آمنٌ. إن شاء هللا س نبٌنا الكرٌم هنا راٌة

الناس الذٌن ٌعتقدون أنهم ،  . شعب ذكً شخص واحد هاسببجمٌع هذه الحوادث  ٌعتقدون أن، ولكنهم اآلن  ال نرٌد ان ندخل فً السٌاسة

 لدٌه قدس هللا سرهالشٌخ  موالنا . عاما الشًء قبل خمسٌننفس  الوضع. كان  اءٌذكأ وا. الناس الذٌن ٌعتقدون هذا لٌس ، ٌقولون هذا أذكٌاء

 .اسحق رأسهٌرٌدون ، دائما  ضمنخف ارأسه ىقٌبأن  ونرٌدٌرأس اإلسالم.  األنه ارأسهرفع أن تتركٌا لهذا. ال ٌرٌدون فٌها ذكر  صحبة

 شًء ٌفعلونهاي  لدٌهمهذا ٌعنً أنه لٌس ، الحقٌقة ظهرت . اآلن  سنة أٌضا 05-05قبل  الصحبهذا فً قال  قدس هللا سره الشٌخ موالنا

سنة.  055قبل نفس الشًء ، وكان  سنة 455قبل  نفس الشًء. كان  حاولوا. لقد  سنة أٌضا 055قبل  نفس الشًء. كان  مع هذا الشخص

نقوله  ما. هذا  . ٌرٌدون القضاء وطرد اإلسالم من هنا وكانت رغبتهم فً وضع الصلٌب على آٌا صوفٌا وتحوٌله إلى كنٌسة مرة أخرى

 . خاطئ تم خداعهم وما ٌقومون به.  هؤالء الناس خداع أنه تم

رحمة البحث عن ت. ال  . ألن العدو ال ٌرحم ما ٌقوله العدوب وٌقبل،  العدو أن ٌتبع،  الستماع إلى العدوالشخص ذكً  لٌس من المناسب

 نل والجبابرةهؤالء الكفار ،  ٌكون القائد قداإلسالم وأٌا  رأس. هذا هو الجماعات المتطرفة بحث عن الرحمة فً ت. ال  خارج اإلسالم

 . مسٌحً الى هذا المكان واحولٌ حتىهم تفلت من أٌدٌ وكدعٌ

.  واحد منهم ٌعتبروك. مرة أخرى لن وٌعدموك فً ساحة باٌزٌد بالماء  حوض سٌملؤون : " قال ذات مرة قدس هللا سرهالشٌخ موالنا 

كلما تم . كلما كنت أقوى  الخٌر ٌطبقون. ال نظرهم ن فً ومنافق هم حتى معهم، أولئك الذٌن ٌلتزمون حقٌقة ".  منافق وسٌعتبرونك

 . أقدامهم وٌهزونعلى ظهرك  ونركبسٌ. ضعٌف لدٌك أي احترام على اإلطالق إذا كنت لٌس  إحترامك أكثر .

 خلقمنذ تم  حال الدنٌا .هذا هو  ؟ "الحال ؟ ما هذا  ماذا سٌحدث ٌا سٌدي . ٌسألون " هذه األٌام أدنى من ذلكالجمٌع  أخالقنرى أن 

كل  تم تمضٌة.  هناك أي شًء أكثر طبٌعٌة من هذا ٌسل لذلك.  إنه ألمر طبٌعً تماما.  البعض قتل بعضهٌنفسه و ٌحاربوهو  اناإلنس

 . كتبشأن آخر علٌك ان تقلق.  الحروببعضهم البعض ، وٌتسببون بالناس ٌقتلون ،  . منذ بداٌة التارٌخ لحربباالوقت 

 نقاتل بعضنا بعضا. الشًء س، موجودا  . ما دام اإلنسان كون مكانا أفضلتس الدنٌا، ولٌس هناك شًء من هذا القبٌل أن الدنٌا ذا هو حال ه

.  كافرالمن  ٌخافونال  وهم أشخاص،  على سبٌل هللا ،اء قوٌأ الذٌن ٌحكموننا،  الحمد هلل،  لهو ٌنكون ممتنننحن بحاجة إلى أن  الذي

 ."ا جٌد ، هذا الرجل لٌس ال  نخدع قائال "وت. ال ٌمكنك االنضمام لهم أٌضا  ، والكفار فً حالة جنونون الكفار ٌنفجرون ٌفرقعون ٌجعل

 . هذا الشخص محبوبا كلما كان،  شخص ونحبٌ. بقدر ما ال  أفضلالشخص ، كلما كان ذلك  سمعة شخص ما ٌشوهونبقدر ما 

ٌعتقدون أنه من األفضل لو ٌترك  حٌث أنهم وصلوا الى وضعقول الحقٌقة ألن الناس قد . جلسنا هنا ل هناقول الحقٌقة  مجبرون علىحن ن

نرجو .  تلك األٌام ٌجعلنا نرى، ولكن هللا ال  ذلك الحٌن ٌجدي فًال  الندم!  ما اذا كان أفضل أو أسوأ ونرتالوقت س. ذلك  هذا الشخص

 . ن شاء هللاإ وٌهبطون على اٌدٌهم الكفار ٌنفجر أن

 



 

 

 

 

. الشهداء فً كل  بدماء الشهداء ًسقكل مكان و،  األولٌاءب ملٌئ. هذا المكان ملسو هيلع هللا ىلص ونبٌنا الكرٌم عز وجل هللا  أثنى علٌه.  مباركهذا البلد 

ٌنخدعون . بعض الناس  الجانب اآلخر الىالداخل عندما ٌذهب شخص إلى أوروبا أو  على مة تنزل. الظل هنا ٌهعل وٌنزل النورمكان 

 رزقكقد أحصى  وجل. ال ٌوجد أي سبب على اإلطالق للذهاب ألن هللا عز  ؟" ال تخف ربما ٌجب أن ننتقل إلى بلد آخر " ونوٌقول

 . هللا تفر من قدر . ال ملك الموت سٌأتٌك،  أكثر أمانا تعتقد أنه. سواء كنت هنا أو فً المكان الذي ك أنفاس وعدد

 :وجل ٌقول هللا عز 

وا اِلَى هللاِ   فَِفر ُّٓ

تكون سراضٌا ، قلبك ٌكون ذلك الوقت س فً . إلى هللا ستفر؟ المفر أٌن  الى ". فورا إلى هللا فروا،  فً هذه الحالة"  ". ففروا الى هللا" 

 ومنبوذا مهاناكون تس. " هناكو دعونً اركض الى هنا . دعونً أفر نحو الكفار  عتقد "ت، ال  . خالف ذلك تكون فً هدوءس،  فً سالم

 . هللا أٌضا نظرفً 

 نوقف؟ لن  . ماذا عسانا نفعل ذكر هللا؟ سن . ماذا عسانا نفعلآخر الزمان  فتن. هذه هً  ، دار اإلسالم هذه األراضً هً أراضً اإلسالم

من ونفخت الكرسً سبع مرات  ةآٌ ت. إذا قرأ هللا وسٌحفظك،  والمتاعب ترد البالءصدقة ال.  . نحن بحاجة إلى إعطاء الصدقاتصالتنا 

 فعل. اذا  ذلك الٌوم إن شاء هللافً شر الكون محمٌا من ت. س شاء هللا درعا إنكون كما لو كنت ترتدي ت، س حولك قبل مغادرة المنزل

ذلك فً فعل ذلك  ونتطٌعسٌالذٌن ٌرٌدون اٌذاء االخرٌن ال  . هؤالء الناس شاء هللا إنأٌضا  محفوظا كونٌ، فإن البلد س الجمٌع ذلك

 .علٌهم ٌعود سالضرر و،  الوقت

. عندما تتعقد حزٌن . الكافر  شعر باألسفعندها ستفقط ،  ت الدنٌا. لو كانالدنٌا . المسألة لٌست فقط  شاكرٌنال اعترف بنعم هللا وكن من

؟  نوالمسلم ٌفرٌجب أن  الى أٌن.  لمسلمبالٌق تال  األفعال. هذه وٌنتحرون ،  جنونبال ٌُصابون،  أزمة اقتصادٌة ا، ٌسمونه األمور قلٌال

تقوم كل شًء  اجعل.  هللا ٌتوسلوا الىٌجب أن و تجول كثٌراالاللجوء إلى هللا فً المنزل دون  ٌجب.  إلى هللا ٌفرونالسالم عند  ونجدسٌ

 . هللا فً سبٌلٌكون أٌضا  به

. إذا قال  فً سبٌل هللا -ٌعنً األماكن القذرة  -أو إلى الكازٌنو  ملهى لٌلً. ال أحد ٌذهب إلى  جٌدالعمل المنجز فً سبٌل هللا هو عمل 

جمٌع األعمال التً  اجعل، لك لذ "! من هنا ٌجب علً الخروج.  خطأرتكب "أ ٌتذكر وٌقولس!" على الفور  جئت من أجل هللا " أحدهم

 . شاء هللا ه على أنه عبادة إنكل ما تفعل وسٌحسبالحسنات  ستكتب لك،  األمر كذلك ٌكون. عندما  تكون فً سبٌل هللا تقوم بها

سالم ال علٌهالمهدي  أن ظهور هذا ٌعنً، نبٌنا الكرٌم  بشرنا. إن شاء هللا مثلما إنه آخر الزمان .  ننتظرها التً كناهذه هً األٌام ،  هنا

سالم ال علٌهعٌسى  سٌنزل سٌدنا.  إن شاء هللا سٌظهر وٌجعل العالم كله مسلمبالتأكٌد ،  ر من الظلم والكثٌر من الشربعد الكثٌ.  قرٌب

. وال  أبداسالم ال علٌهالمهدي بسٌدنا  ونقبلال ٌاألفكار المنحرفة  اصحاب. بعض علماء الٌوم  سالم فً السماء الثانٌةعلٌه ال. عٌسى  أٌضا

ن آه فهذا ٌعنً أنك تنكر القربال تقبل عندما ،  مكتوب فً القرآن الكرٌم سواء كان. ون به اٌضا ال ٌقبل،  السالم علبهعٌسى سٌدنا حتى 

 فً حالة خطر .وإٌمانك 

، وعٌسى  حقٌقة و أٌضاسالم هال علٌه. المهدي  . انها الحقٌقة الجماعةو السنة. عقٌدتنا هً عقٌدة اهل  لٌست هناك حاجة لالستماع إلٌهم

، لن برغبتنا ، لذلك لن ٌحدث وجل هللا عز  ٌد. كل شًء فً  إلٌهم فً أقرب وقت ممكن نصل ناجعلٌ هللا.  حقٌقة أٌضا وسالم ه علٌه

 .بارادتنا حتى ٌحدث 

 



 

 

 

 

فً نحن .  ننتظر أٌضا . نحن ظهرفلٌ،  ظهرٌدعه  لك. لذ" ظهر بالفعلٌسالم ال علٌهالمهدي  دعوا " ونٌأتون إلٌنا وٌقول المجاذٌببعض 

هناك . تظهر  ظهر حتى لو كنا نقول له الوسٌعندما ٌحٌن الوقت ذلك ٌحدث س.  . هو من هللا لٌس منا األمر، ولكن منكم نتظار أكثر إلا

ظهر المهدي نرجو أن ٌ،  كذلك هؤالء المجاذٌب. من أجل  . هناك أولئك الذٌن ٌقولون مثل هذه األمورالمجاذٌب  جماعة، هم من الكثٌر

 ومن هللا التوفٌق . . سالم فً أقرب وقت ممكن إن شاء هللاال علٌه

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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