الدين الوحيد هو اإلسالم
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 .
إن شاء هللا تكون صحبة تنفعنا وتنفع نفسنا  .نرجو أن ال تكون صحبة لتكبٌر نفسنا ولكن إلصالح نفسنا إن شاء هللا  .هذا هو آخر الزمان،
الوقت المناسب للشٌطان  .حتى لو كان مزٌفا ً ٌ ،عتبر الٌوم هو ٌوم مقدس عند المسٌحٌٌن ٌ .قولون  42دٌسمبر هو عٌد مٌالد عٌسى
المسٌح علٌه السالم  .بٌنما فً الواقع لٌس فً هذا التارٌخ  .فً الواقع كان فً وقت الحق  .كان مٌالد سٌدنا عٌسى على األرجح فً
أبرٌل لذلك كان فً فصل الربٌع .
ومع ذلك  ،لم ٌكن لدٌهم الكثٌر للقٌام به خالل هذه األٌام فً فصل الشتاء  .لكً ال ٌحتفلوا عندما ٌكون لدٌهم عمل  ،وٌكونوا جالسٌن فً
المنزل خالل فصل الشتاء  ،قالوا " سنتسلى ونقوم بالتسوق " .لهذا السبب قرروا فً  42كانون االول  .عًٌنوه بهذه الطرٌقة وسار األمر
على هذا النحو  .الناس ٌحتفلون به باعتباره مقدسا ٌ ،صلون فً ذلك الٌوم وٌذهبون إلى الكنٌسة .
فً الواقع  ،أحد إخواننا ٌقول  -لدٌنا إخوة أصبحوا مسلمٌن فً وقت الحق  " :عند الذهاب الى الكنٌسة  ،السٌدات ٌضعن الحجاب ،
وٌجلسن بشكل منفصل عن الرجال " .قال " ال ٌوجد مترددٌن على الكنائس بعد اآلن  .معظم الكنائس مغلقة وٌتم بٌعها  .حتى لو كان
هناك عدد قلٌل  ،ال ٌضعن حجاب  ،النساء والرجال ال ٌجلسون منفصلٌن  ،وعدد قلٌل من الناس ٌحضرون " .لذلك لم ٌبق لدٌهم شًء
من الدٌن  .لم ٌبق سوى دٌن اإلسالم فً العالم  ،ولكن الشٌطان غٌر قادر على تحمل ذلك وٌحاول أن ٌدمره أٌضا ٌ .حاول ابعاد األمة
عن الدٌن من خالل المهاجمة مباشرة أو عن طرٌق التسبب بالفتنة .
البشر لٌس لدٌهم قٌمة عندما ٌزول الدٌن  .الناس بال دٌن ال قٌمة لهم  .خرج اتجاه آخر اآلن ٌ :قولون " لٌس لدي أي دٌن  ،أنا ملحد !"
فً الواقع هؤالء األوروبٌٌن ٌقولون " كان هناك شًء مثل الوثنٌة وسمعنا عنه " .أشٌاء مختلفة تخرج  .باقان ٌعنً  ،كما هو الحال فً
الماضً  ،الناس الذٌن ٌعبدون األصنام والنار  ،هذا ٌعنً أشٌاء عدٌمة الفائدة .
ال ٌمكنك الزواج من شخص لٌس لدٌه دٌن  .الزواج غٌر قانونً ٌ .مكنك أن تأخذ العروس أو تعطً العروس فً الزواج  .وحتى هذا
ٌجب أن ٌكون درسا كبٌرا للناس  .الناس ال ٌتعلمون الدرس  .ماذا ٌعنً هذا  ،ما هو تفسٌره ؟ تفسٌره هو :هل ٌمكنك الزواج من حٌوان؟
ال تستطٌع  .هذا ٌعنً هؤالء الناس هم أدنى من الحٌوانات  .ال ٌمكنك الزواج منهم  .ال ٌمكنك أن تعطٌهم أو تأخذ منهم فً الزواج .
ألن المسٌحٌة والٌهودٌة هً دٌانات سماوٌة كانت مشروعة معهم  .لذلك ٌمكنك الزواج منهم  ،وإنجاب األطفال منهم جائز  ،ولكن غٌرهم
غٌر مسموح به  .جعل الشٌطان ذلك وسٌلة لجعل الناس ٌتركون دٌنهم من أجل (المادٌة) الحب الحٌوانً  ،تتزوج أو تنجب األطفال  .ال
ٌحل  ،هذه هً الفتنة ،وغٌر مجدٌة .
دٌننا هو اإلسالم  .اإلسالم هو دٌن هللا .

س َالم
اِنَّ الدِينَ ِع ْندَ ِ
هللا ْ ِ
اْل ْ
" ان الدٌن عند هللا االسالم " .ال شك بأن اإلسالم هو الدٌن بنظر هللا  .لٌس هناك دٌن آخر نتبعه  ،ألن الٌهود والنصارى قد غٌروا الكثٌر
من دٌنهم  .لذلك لم ٌبق حتى خمسة فً المئة صحٌح منه  .لم ٌبق شًء لم ٌتغٌر  .غٌروه كما ٌحلو لهم  .حتى أنهم غٌروا تارٌخ والدة
نبٌهم  ،أولئك الذٌن فعلوا هذا قد غٌروا كل شًء .

لم ٌبق لدٌهم شًء من هذا القبٌل كدٌن  .الرجال حتى أنهم ٌبٌعون كنائسهم  .حتى أوامر هللا ال تعنً لهم شٌئا  ،ال قٌمة لها  .لو كان لنا أن
نتكلم حتى الصباح حول األخطاء التً ٌرتكبونها  ،لن ٌكون كافٌا  .ولو سنة لن تكون كافٌة ٌ .قولون عكس ما ٌأمر به هللا فً كل شًء .
موسى علٌه السالم لدٌه الوصاٌا العشر  .هذا ٌصح فً المسٌحٌة وٌصح فً الٌهودٌة  .ال ٌفعلون أي منها ٌ .فعلون عكس ذلك تماما .
لذلك  ،لم ٌبق سوى اإلسالم فً وجه الشٌطان ٌ .حاول القضاء علٌه وكذلك ٌسبب الشقاق مع كل ما لدٌه  .انه ٌسبب الفتنة بٌن المسلمٌن
مع اشخاص منحرفٌن  ،أفكار منحرفة  ،وأفكار سٌئة  .هللا ٌبقً هذا البلد آمنا  .هذا إن شاء هللا رأس اإلسالم  .وهو ٌحمل راٌة اإلسالم .
راٌة نبٌنا الكرٌم هنا  .إن شاء هللا سٌخرج من هذه الخالفات آمنا وسلٌما إن شاء هللا  .حتى أنهم ٌتسببون بالكثٌر من الفتنة هنا .
ال نرٌد ان ندخل فً السٌاسة  ،ولكنهم اآلن ٌعتقدون أن جمٌع هذه الحوادث سببها شخص واحد  .شعب ذكً  ،الناس الذٌن ٌعتقدون أنهم
أذكٌاء ٌ ،قولون هذا  .الناس الذٌن ٌعتقدون هذا لٌسوا أذكٌاء  .كان الوضع نفس الشًء قبل خمسٌن عاما  .موالنا الشٌخ قدس هللا سره لدٌه
صحبة ذكر فٌها هذا .ال ٌرٌدون لتركٌا أن ترفع رأسها ألنها رأس اإلسالمٌ .رٌدون أن ٌبقى رأسها منخفض دائما ٌ ،رٌدون سحق رأسها.
موالنا الشٌخ قدس هللا سره قال هذا فً الصحب قبل  05-05سنة أٌضا  .اآلن ظهرت الحقٌقة  ،هذا ٌعنً أنه لٌس لدٌهم اي شًء ٌفعلونه
مع هذا الشخص  .كان نفس الشًء قبل  055سنة أٌضا  .لقد حاولوا  .كان نفس الشًء قبل  455سنة  ،وكان نفس الشًء قبل  055سنة.
وكانت رغبتهم فً وضع الصلٌب على آٌا صوفٌا وتحوٌله إلى كنٌسة مرة أخرى ٌ .رٌدون القضاء وطرد اإلسالم من هنا  .هذا ما نقوله
أنه تم خداع هؤالء الناس  .تم خداعهم وما ٌقومون به خاطئ .
لٌس من المناسب لشخص ذكً االستماع إلى العدو  ،أن ٌتبع العدو  ،وٌقبل بما ٌقوله العدو  .ألن العدو ال ٌرحم  .ال تبحث عن الرحمة
خارج اإلسالم  .ال تبحث عن الرحمة فً الجماعات المتطرفة  .هذا هو رأس اإلسالم وأٌا قد ٌكون القائد  ،هؤالء الكفار والجبابرة لن
ٌدعوك تفلت من أٌدٌهم حتى ٌحولوا هذا المكان الى مسٌحً .
موالنا الشٌخ قدس هللا سره قال ذات مرة  " :سٌملؤون حوض فً ساحة باٌزٌد بالماء وٌعدموك  .مرة أخرى لن ٌعتبروك واحد منهم .
وسٌعتبرونك منافق " .حقٌقة  ،أولئك الذٌن ٌلتزمون معهم حتى هم منافقون فً نظرهم  .ال ٌطبقون الخٌر  .كلما كنت أقوى كلما تم
إحترامك أكثر  .لٌس لدٌك أي احترام على اإلطالق إذا كنت ضعٌف  .سٌركبون على ظهرك وٌهزون أقدامهم .
نرى أن أخالق الجمٌع أدنى من ذلك هذه األٌام ٌ .سألون " ماذا سٌحدث ٌا سٌدي ؟ ما هذا الحال ؟ " هذا هو حال الدنٌا  .منذ تم خلق
اإلنسان وهو ٌحارب نفسه وٌقتل بعضه البعض  .إنه ألمر طبٌعً تماما  .لذلك لٌس هناك أي شًء أكثر طبٌعٌة من هذا  .تم تمضٌة كل
الوقت بالحرب  .منذ بداٌة التارٌخ  ،الناس ٌقتلون بعضهم البعض  ،وٌتسببون بالحروب  .علٌك ان تقلق بشأن آخرتك .
هذا هو حال الدنٌا  ،ولٌس هناك شًء من هذا القبٌل أن الدنٌا ستكون مكانا أفضل  .ما دام اإلنسان موجودا  ،سنقاتل بعضنا بعضا .الشًء
الذي نحن بحاجة إلى أن نكون ممتنٌن لهو  ،الحمد هلل  ،الذٌن ٌحكموننا أقوٌاء  ،على سبٌل هللا  ،وهم أشخاص ال ٌخافون من الكافر .
ٌجعلون الكفار ٌنفجرون ٌفرقعون  ،والكفار فً حالة جنون  .ال ٌمكنك االنضمام لهم أٌضا وتنخدع قائال " ال  ،هذا الرجل لٌس جٌدا ".
بقدر ما ٌشوهون سمعة شخص ما  ،كلما كان ذلك الشخص أفضل  .بقدر ما ال ٌحبون شخص  ،كلما كان هذا الشخص محبوبا .
نحن مجبرون على قول الحقٌقة هنا  .جلسنا هنا لقول الحقٌقة ألن الناس قد وصلوا الى وضع حٌث أنهم ٌعتقدون أنه من األفضل لو ٌترك
هذا الشخص  .ذلك الوقت سترون ما اذا كان أفضل أو أسوأ ! الندم ال ٌجدي فً ذلك الحٌن  ،ولكن هللا ال ٌجعلنا نرى تلك األٌام  .نرجو
أن ٌنفجر الكفار وٌهبطون على اٌدٌهم إن شاء هللا .

هذا البلد مبارك  .أثنى علٌه هللا عز وجل ونبٌنا الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص  .هذا المكان ملٌئ باألولٌاء  ،وكل مكان سقً بدماء الشهداء  .الشهداء فً كل
مكان وٌنزل النور علٌه هنا  .الظلمة تنزل على الداخل عندما ٌذهب شخص إلى أوروبا أو الى الجانب اآلخر  .بعض الناس ٌنخدعون
وٌقولون " ربما ٌجب أن ننتقل إلى بلد آخر ؟" ال تخف  .ال ٌوجد أي سبب على اإلطالق للذهاب ألن هللا عز وجل قد أحصى رزقك
وعدد أنفاسك  .سواء كنت هنا أو فً المكان الذي تعتقد أنه أكثر أمانا  ،سٌأتٌك ملك الموت  .ال تفر من قدر هللا .
ٌقول هللا عز وجل :

هللا
فَف ُِّٓروا اِلَى ِ
" ففروا الى هللا " " .فً هذه الحالة  ،فروا فورا إلى هللا ".الى أٌن المفر ؟ ستفر إلى هللا  .فً ذلك الوقت سٌكون قلبك راضٌا  ،ستكون
فً سالم  ،ستكون فً هدوء  .خالف ذلك  ،ال تعتقد " دعونً أفر نحو الكفار  .دعونً اركض الى هنا وهناك " .ستكون مهانا ومنبوذا
فً نظر هللا أٌضا .
هذه األراضً هً أراضً اإلسالم  ،دار اإلسالم  .هذه هً فتن آخر الزمان  .ماذا عسانا نفعل ؟ سنذكر هللا  .ماذا عسانا نفعل ؟ لن نوقف
صالتنا  .نحن بحاجة إلى إعطاء الصدقات  .الصدقة ترد البالء والمتاعب  ،وسٌحفظك هللا  .إذا قرأت آٌة الكرسً سبع مرات ونفخت من
حولك قبل مغادرة المنزل  ،ستكون كما لو كنت ترتدي درعا إن شاء هللا  .ستكون محمٌا من الشر فً ذلك الٌوم إن شاء هللا  .اذا فعل
الجمٌع ذلك  ،فإن البلد سٌكون محفوظا أٌضا إن شاء هللا  .هؤالء الناس الذٌن ٌرٌدون اٌذاء االخرٌن ال ٌستطٌعون فعل ذلك فً ذلك
الوقت  ،والضرر سٌعود علٌهم .
اعترف بنعم هللا وكن من الشاكرٌن  .المسألة لٌست فقط الدنٌا  .لو كانت الدنٌا فقط  ،عندها ستشعر باألسف  .الكافر حزٌن  .عندما تتعقد
األمور قلٌال ٌ ،سمونها أزمة اقتصادٌة ُ ٌ ،صابون بالجنون  ،وٌنتحرون  .هذه األفعال ال تلٌق بالمسلم  .الى أٌن ٌجب أن ٌفر المسلمون ؟
سٌجدون السالم عند ٌفرون إلى هللا ٌ .جب اللجوء إلى هللا فً المنزل دون التجول كثٌرا وٌجب أن ٌتوسلوا الى هللا  .اجعل كل شًء تقوم
به ٌكون أٌضا فً سبٌل هللا .
العمل المنجز فً سبٌل هللا هو عمل جٌد  .ال أحد ٌذهب إلى ملهى لٌلً أو إلى الكازٌنو ٌ -عنً األماكن القذرة  -فً سبٌل هللا  .إذا قال
أحدهم " جئت من أجل هللا !" على الفور سٌتذكر وٌقول "أرتكب خطأ ٌ .جب علً الخروج من هنا !" لذلك  ،اجعل جمٌع األعمال التً
تقوم بها تكون فً سبٌل هللا  .عندما ٌكون األمر كذلك  ،ستكتب لك الحسنات وسٌحسب كل ما تفعله على أنه عبادة إن شاء هللا .
هنا  ،هذه هً األٌام التً كنا ننتظرها  .إنه آخر الزمان  .إن شاء هللا مثلما بشرنا نبٌنا الكرٌم  ،هذا ٌعنً أن ظهور المهدي علٌه السالم
قرٌب  .بعد الكثٌر من الظلم والكثٌر من الشر  ،بالتأكٌد سٌظهر وٌجعل العالم كله مسلم إن شاء هللا  .سٌنزل سٌدنا عٌسى علٌه السالم
أٌضا  .عٌسى علٌه السالم فً السماء الثانٌة  .بعض علماء الٌوم اصحاب األفكار المنحرفة ال ٌقبلون بسٌدنا المهدي علٌه السالم أبدا  .وال
حتى سٌدنا عٌسى علبه السالم  ،ال ٌقبلون به اٌضا  .سواء كان مكتوب فً القرآن الكرٌم  ،عندما ال تقبل به فهذا ٌعنً أنك تنكر القرآن
وإٌمانك فً حالة خطر .
لٌست هناك حاجة لالستماع إلٌهم  .عقٌدتنا هً عقٌدة اهل السنة والجماعة  .انها الحقٌقة  .المهدي علٌه السالم هو أٌضا حقٌقة  ،وعٌسى
علٌه سالم هو حقٌقة أٌضا  .هللا ٌجعلنا نصل إلٌهم فً أقرب وقت ممكن  .كل شًء فً ٌد هللا عز وجل  ،لذلك لن ٌحدث برغبتنا  ،لن
ٌحدث بارادتنا حتى .

بعض المجاذٌب ٌأتون إلٌنا وٌقولون " دعوا المهدي علٌه السالم ٌظهر بالفعل " .لذلك دعه ٌظهر  ،فلٌظهر  .نحن ننتظر أٌضا  .نحن فً
اإلنتظار أكثر منكم  ،ولكن األمر لٌس منا  .هو من هللا  .سٌحدث ذلك عندما ٌحٌن الوقت وسٌظهر حتى لو كنا نقول له ال تظهر  .هناك
الكثٌر منهم  ،جماعة المجاذٌب  .هناك أولئك الذٌن ٌقولون مثل هذه األمور  .من أجل هؤالء المجاذٌب كذلك  ،نرجو أن ٌظهر المهدي
علٌه السالم فً أقرب وقت ممكن إن شاء هللا  .ومن هللا التوفٌق .
الفاتحة .
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