الحادث الذي وقع فً الكعبة
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 .
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم

وش ".
ميحرلا نمحرلا هللا " َوتَكُو ُن ْال ِجبَا ُل ك َْال ِع ْه ِن ْال َمنفُ ِ

هذه الجبال ستطٌر مثل القطن  ،ستطٌر مثل الغٌوم فً السماء ٌ ،وم القٌامة .ستهتز األرض بقسوة شدٌدة  .جبال
عظٌمة ستطٌر فً السماء مثل القطن .الجبال لٌست سهلة .من الصعب جدا حتى رفع ورمً صخرة فً الهواء.
حتى أكبر آالت ال تستطٌع أن تفعل ذلك  .لٌس من السهل أن ترفع .
لماذا نقول هذا ؟ ألنه وقع حادث بالقرب من الكعبة المشرفة أمس  .آلة ضخمة انهارت وسحقت الناس  .دمرت
محٌطها  .جعلها هللا تنهار بالقلٌل من الرٌاح  .إنه تذكٌر للناس  .هذا المكان هو أكثر مكان مقدس فً العالم  .إنه
بٌت هللا  .دٌن اإلسالم هو الدٌن الذي جاء به نبٌنا الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص .قال انه بعث النبً الكرٌم لٌعلمكم األدب ،لتربٌتكم،
ولكم لتكونوا ذو أخالق .
قد تسألون  " :ماذا سٌفعل هذا باألدب ؟ ماذا ٌجب أن ٌفعل األسمنت والمبانً به؟ " هناك الكثٌر لتفعله حٌال
ذلك  .هذا المكان لٌس مركزا للتسوق ! هذا المكان لٌس موقع بناء ومركز للتسوق  .قالوا المكان لٌس قادرا
على استٌعاب الناس جمٌعا  .هذا القول هو ضعف باإلٌمان  .ألنه عندما ٌدعو هللا  ،سٌجعله مناسبا للجمٌع  .ال
أحد ٌمكنه أن ٌصل إلى قدرة هللا  .دعونا نضع ذلك جانبا  ،تقومون بالبناء فً هذا المكان الجمٌل والنظٌف .
ٌجب على األقل تعلم شًء من القدامى  .عندما كان القدامى  ،خصوصا العثمانٌٌن ٌ ،رٌدون بناء مسجد صغٌر
كانوا ٌقومون أوال بالوضوء فً المكان والغسل فً المكان  .لماذا ؟ فمن الطبٌعً إذا لم ٌعد هناك وضوء .
علٌك الذهاب فورا إلى هناك والوضوء  .وعالوة على ذلك  ،ما تقوم به هو بناء مسجد .
إذا قمت بالبناء من دون وضوء  ،حتى ولو كان بناء عادي سٌكون بدون بركة  .عندما ٌرٌدون بناء مسجد ،
علٌهم على الفور الوضوء والعمل على هذا النحو  .العمال ٌؤدون الصلوات الخمس ٌ ،كون عندهم أدب ،
وٌكونون محترمٌن  .طبعا  ،ومن الطبٌعً أنهم قد ٌحتاجون إلى غسل أٌضا  .علٌهم فعل ذلك هناك فورا
وٌمكنهم العودة إلى العمل  .بنٌت المساجد مع الصلوات  ،الذكر  ،والتسبٌح ألنها بٌوت هللا .
ومع ذلك  ،اآلن هذا هو المكان األقدس  ،المكان األطهر  .كم واحد منهم ٌعمل هناك بوضوء ؟ أعتقد أنه ال
عالقة لهم بالوضوء  .عندما ٌحٌن وقت الصالة ٌ ،جبرونهم على الصالة هناك  .طبعا  ،ال ٌمكن أن ٌكون بدون
صالة  .ومع ذلك  ،غٌر أنهم ٌدخنون سجائرهم اٌضا  .لذلك لٌس لدٌهم فكرة عن المكان الذي ٌعملون فٌه .
ومن ثم تحدث هذه األنواع من الحوادث  .ال شًء إال كالم هللا وذكر هللا ٌجب أن ٌ ُقال هناك  .علٌهم أن ٌقولوا
"هللا" وٌقرؤوا البسملة مع وضع كل حجر  .علٌهم أن ٌشكروا باستمرار أن لدٌهم الفرصة لٌعملوا هناك .
ال ٌذكرونهم بذلك حتى  .هناك شًء واحد ٌتذكرونه " دعونا نرى من سنجعله مشرك  ،ومن سنجعله كافر ؟
علٌنا ان ننتبه حٌث أنه ٌجب على الناس عدم تالوة الصلوات " .إذا رأوك تصلً ٌ ،أتون  ":لماذا تصلً كثٌرا ؟
هل أنت صوفً ؟ هل أنت مشرك ؟ من أنت ؟" لذلك ٌتدخلون بهذه األمور .
ال ٌوجد احترام للكعبة حتى  .فً زمن العثمانٌٌن  ،أكبر مبنى كان هناك بناء الكعبة المشرفة  .اآلن  ،أصغر
مبنى بناء الكعبة  .ذهبنا إلى مسجد (على قمة أحد الجبال)  .بدا صغٌرا عند النظر من القاع  .أٌنما نظرت الى
الكعبة اآلن ٌ ،بدو ذلك أٌضا  .تم إغالقها من جمٌع الجوانب  .سٌكون من األصح أن نقول أنه ال ٌمكن رؤٌتها .
إذا الوهابٌون ٌمكنهم أن ٌفعلوا ذلك  ،علٌهم اٌضا أن ٌقولوا أن الطواف شرك  .علٌهم أن ٌقولوا " أن تطوف

حول الكعبة  .أنت تشرك  .انت ال تعبد هللا ولكن تعبد الكعبة " .ال ٌستطٌعون قول ذلك  ،ولكن باختصار ٌقولون
هذا تقرٌبا .
إنهم فً خضم أخطاء كبٌرة جدا  .وهذا تحذٌر من هللا  .ال شًء ٌصعب على هللا  .هللا عز وجل  ،كما قلنا ،
سٌزٌل الجبال  .من اآلن فصاعدا إذا تصرفتم خارج األدب ٌ ،حذركم هللا وأحٌانا ٌجعلكم سخرٌة  .انهم ٌعملون
باآلت حدٌثة واألكثر تقدما فً العالم  .شٌئا من هذا القبٌل لن ٌحدث فً أي مكان آخر  .انهم ال ٌثقون فً هللا .
ٌثقون باآلالت  .لهذا السبب  ،هذا تحذٌر قادم .
نصٌحة موالنا الشٌخ هً لألشخاص الذٌن ٌعملون أن ٌعطوا صدقة كل ٌوم .ومع ذلك أصحاب الشركات ٌمكنهم
أن ٌعطوا كل ٌوم  ،دعوهم ٌعطونها كصدقة لسالمتهم  .بهذه الطرٌقة سٌتم دفع الحوادث والمشاكل بعٌدا  .ال
تقولوا " هذه آلة جٌدة  ،ولن ٌحصل شًء لهذه اآللة " .أي شًء ٌمكن أن ٌحدث متى ٌشاء هللا  ،وال شًء ٌمكن
أن ٌحدث طالما أن الحامً هللا  .إذا حفظك هللا ٌ ،مكنك أن تمشً فً النار إذا أردت ولن ٌحدث شًء .
هللا ٌرحم الحجاج هناك ٌ .عتبرون حجاج اآلن ألنهم بدأوا بمناسك الحج  .حجهم مقبول  .إذا قبله هللا  ،هم أٌضا
شهداء  .هللا ٌصبر ذوٌهم وأقاربهم إن شاء هللا .
عٌد األضحى ٌقترب  .طبعا  ،فإن فرٌضة الحج لٌست للجمٌع  ،إال أنها فرض على الذٌن لدٌهم المال والصحة .
ولكن هناك عقبات  .مسائل النٌة عقبة تظهر عندما ٌكونون على وشك القٌام بذلك  .انها تتم اذا كان بإمكانهم
البقاء حتى ذلك الوقت  ،ولكن إذا لم ٌتمكنوا  ،هللا عز وجل أٌضا ٌقبلهم كحجاج ألن لدٌهم النٌة  .ألن الذي ٌسلك
هذا الطرٌق ٌعتبر حج .
شخص نوى نٌة الحج  .فً بعض األحٌان ٌستطٌعون الذهاب لٌس فً سنة  ،ولٌس فً ثالث سنوات  ،ولٌس فً
خمس سنوات  ،ولكن فً نهاٌة السنة الثامنة  .فً الماضً ٌ ،مكنهم الذهاب فً خمسة أو ستة أشهر  .وٌمكنهم
الذهاب من أماكن بعٌدة فً ثمانٌة أو تسعة أشهر  .ولكن اآلن  ،على الرغم من النقل سرٌع جدا  ،لدرجة أنها
تستغرق الرحلة أحٌانا ثمانً سنوات  ،وفً بعض األحٌان عشر سنوات  .هذه أٌضا حكمة هللا ولها ثوابها .
االنتظار له ثوابه ٌ .عطٌنا هللا وفقا لنواٌانا .
لٌس من الواضح كٌف ٌمكن أن ٌتحول هذا العالم  .وضع العالم ٌزداد سوءا كل ٌوم  .نقول شٌئا واحدا وإخواننا
أحٌانا ٌبالغون فً هذا الشًء  ،اإلنترنت  .هدفنا هو للناس لتوخً الحذر .ال نرٌد من الناس أن ٌقولوا " ال تفعل
أي شًء آخر!" ،اترك كل شًء وتوقف " .ومن ثم ٌقولون " الشٌخ قال ذلك وتوقفت  ،فقدت وظٌفتً  ،ولم أعد
استطٌع مواجهة أي شخص بعد اآلن "...
إنه لٌس قول الشٌخ  .هللا قال ذلك  .بسم

ش َّق ْالقَ َم ُر ".
عة ُ َوان َ
ميحرلا نمحرلا هللا " ا ْقت ََر َب ِ
ت السَّا َ

ٌقول هللا عز وجل قد اقترب ٌوم القٌامة ٌ .قترب وحتى لو لم ٌقترب الناس لٌسوا متأكدٌن من أنهم سٌكونون
على قٌد الحٌاة غدا  .لذلك  ،كن دائما فً العبادة وال تنسى هللا  .اكسب رزق أوالدك  .وهذه أٌضا عبادة  .إنها
أٌضا عبادة إذا كسبت رزق أوالدك  ،األسرة  ،المحٌطٌن بك  ،والناس الذٌن تساعدهم .
"سأستمر بذلك حتى ظهور المهدي علٌهم السالم على أي حال  .لن أذهب إلى العمل  .سٌكون هناك الكثٌر من
النعم فً ذلك الوقت  ،والناس لن تحتاج للعمل بعد ذلك " .صحٌح  ،ولكن ال أحد ٌعلم الغٌب إال هللا  .نبٌنا الكرٌم
بشر بالمهدي علٌه السالم  .نبٌنا الكرٌم لدٌه بشرى قائال " سٌخرج رج ٌل من أهل بٌتً  .اسمه كاسمً  ،واسم
أمه كاسم أمً  ،واسم أبٌه كاسم أبً " .وبالرغم من ذلك لم ٌذكر متى ٌظهر .
هناك شًء وهو ظاهر وواضح  ،ولكن وقته غٌر واضح  .ومع ذلك  ،هناك عالمات  .العالمات أٌضا تشٌر
الى أن الوقت قرٌب  .ولكن ال نقول أن تتركوا العمل وتنتظروا  .االنتظار  ،االنتظار داخلٌا  .كن جاهزا عندما

ٌكون هنا  .كن جاهزا فً أي لحظة  .بالطبع من الصعب أن تمون هذه المدن الكبٌرة عندما ٌحدث شًء فً
أماكن أخرى  .ابقوا بعض المؤن الخفٌفة جاهزة  .على أي حال  ،فإنه ال ٌتطلب الكثٌر من الناس للتخزٌن لمدة
عشرٌن – خمسة وعشرٌن ٌوما أو شهر  .نحن ال نقول أطنان  .خمسة – عشرة كٌلو تكفً إن شاء هللا ٌ .جب
أن ال ٌ ُساء فهم ذلك .
اآلن هناك هذه األحداث األخٌرة  .اإلخوان ٌسألون " ماذا علٌنا أن نفعل ؟" سنبدأ بالدعاء  .سندعو للمسلمٌن .
سنقوم بلعن الكفار  .ال داعً للخروج والصراخ فً الشوارع ٌ .مكننا أن ندعو فً المكان الذي نجلس فٌه  .هللا
ٌتعامل مع اآلخرٌن  .ألنهم ٌظلمون الناس .
هناك أٌضا مسلمون حائرون  .المسلم ال ٌبقً ضغٌنة  .هناك محبة هلل وكره هلل  .هذا ما هو علٌه األمر  .إذا شتم
الشخص اآلخر اإلسالم  ،النبً  ،وهللا ؟ هل ٌكره ؟ نعم  .علٌك أن تكرهه اٌضا  .علٌك أن ال تكون معه  .ألنك
إذا كنت معه  ،ستكون ُمهان فً الدنٌا ومخزي فً اآلخرة .
كٌف لك أن تعرف ما إذا كان الشخص صالحا ؟ إذا كان كل األشرار اعداءه  ،هذا الرجل صالح  .اآلن  ،أصبح
العالم بأسره وأهل الكفر جمٌعا أعداء لتركٌا  .لماذا ؟ ألن  ،موالنا الشٌخ كان ٌقول ذلك أٌضا  ،العثمانٌون هنا .
إذا رفع العثمانٌون رؤوسهم  ،ال أحد ٌستطٌع مقاومتهم .
لهذا السبب لم ٌتركونا وشأننا منذ القدم  .احتدمت أكثر وهجموا أكثر بسبب وجود رجل مثل هذا كزعٌم اآلن .
إنهم ٌهاجمون من جمٌع أنحاء العالم  .ألن وضع العالم اإلسالمً معروف  .العالم اإلسالمً بائس  ،وال واحد
منهم ٌنطق بكلمة  .وقد تورطوا بكل شًء  .وتركوا هذا المكان فقط  .إنهم ٌقولون  " ،دعونا نقضً على هذا
الشخص اٌضا بحٌث ال ٌبقى هناك شًء اسمه اإلسالم بعد اآلن ".
إن هللا مع الحق  .هللا معنا  .لٌس لدٌنا أي خوف  .ال ٌوجد خوف على اإلطالق  .هللا هلالج لج ٌعطٌنا القوة  ،وٌحمً
اإلسالم إن شاء هللا  .نرجو أن ٌعود العثمانٌون بعظمتهم وشرفهم والوصول الى المهدي علٌه السالم  .فً أقرب
وقت ممكن إن شاء هللا  .هناك  ،وهذا ما ننتظره  .إن شاء هللا قرٌب  .لن ٌكون هناك خوف وال قلق إن شاء هللا.
ص ُره ُ ".
ص َر َّن َّ
اّلل ُ َمن ٌَن ُ
هللا عز وجل ٌقول " َولٌََن ُ
نحن مع هللا  .األناضول هً دار األولٌاء  .جاؤوا من كل مكان  ،من قبل العثمانٌٌن أٌضا  ،وجبلوا هذا المكان
على اإلسالم  .إنهم أحباب هللا  ،إن شاء هللا .
من حكمة هللا أن أهل الكفر لم ٌتمكنوا من تغٌٌر راٌتنا  .عالمات اإلسالم هً القمر والنجوم  ،الهالل والنجوم .
هذه هً عالمات اإلسالم وال شًء غٌر ذلك  .هذا هو السبب فً ذلك العلم  .ال بد من احترامه أٌضا  .ألنه
شًء ال ٌحبه الصلٌبٌون  .لكنهم لم ٌستطٌعوا إزالته  .هناك حكمة من هللا  .تركوه فً معاهدة لوزان  .لم ٌتمكنوا
حتى من التخلص منه فً أضعف أوقاتنا  .هللا ٌجعله باقٌا الى ٌوم القٌامة إن شاء هللا  .ومن هللا التوفٌق .
الفاتحة .
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