
 

 

 

 إنهم منكرون

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 واألعمال األفعال.  حقوقهم للجميع اإلسالم أعطى.  جميعايحفظنا  هللا.  الفتنة زمن الزمان،هذا آخر .  وقت له شيء كل. زمن الفتنة  اهذ

 . ملعونة التي تتم خارجه

 غير بذمي يعنيه ما ." القيامة يوم خصمته خصمه كنت ومن خصمه فأنا ذميا آذى من " الحديث في جاء فقد.  الكريم نبينا حديث ناقرأ

 . أفعالهم على وسيُعاقبون القيامة يوم سيُسألون الناس هؤالء.  اإلسالم بالد في يعيشون الذين المسلمين

ليست  الذين هم األفعال هذه يفعلون الذين أولئك.  إسالم يسمونه ثم ، اإلسالم من ليست ويقومون بأفعال ونيخرج الناس من كثيرال ، اآلن

 . الشيطان أصدقاء ، الشيطان جنود همإن.  حال أي على البداية منذ اإلسالمب عالقة لديهم

 جهنم نار في فهو نفسه فقتل جبل من تردى َمن " يقول عليه الصالة والسالم الكريم نبينا.  كبرى خطيئة االنتحار ، شيء كل وقبل أوال

 نفسه قتل وَمن ، أبدا   فيها مخلدا   خالدا   جهنم نار في يتحساه يده في فسمُّه نفسه فقتل سّما   تحسَّى وَمن ، أبدا   فيها مخلدا   خالدا   فيه يتردى

 كل،  يوم كل هفعل وكيف فعله ما باستمرار كررسي ينتحر من" أبدا   فيها مخلدا   خالدا   جهنم نار في بطنه في بها يجأ يده في فحديدته بحديدة

 عندما ذلك بعد شيئا هناكليس  هأن يعتقدون.  حال أي على اإليمان وجود عدم بسبب ينتحرون انهم.  القيامة يوم حتى دقيقة وكل،  ساعة

 . الموت بعد هي الحقيقية الحياة أن حين في. ينتحرون 

.  القيامة يوم حتى دقيقة كل سيُعن ف ينتحر الذي الشخص.  األبدية الحياة إنها ، تنتهي ال اآلخرة حياة ولكن ، العين طرفة مثل الحياة هذه

 . سهال ليس.  الموت شدة مدى هو هذا.  الكريم نبينا يقول ،" سيف ضربة ألف بهذا الشكل مثل وفاة كل قسوة إن"

 الشخص هذا.  إيمان بدون ، الكفر على يموتون الذين أولئكعلى  جدا صعب ولكن ، خرىأ إلى غرفة من االنتقال مثل هو للمسلم الموت

 مثل شيء هناك ليس.  القيامة يوم حتى ةالحال تلك على ظلوسي دقيقة كل في السم شربسي ، السم شرب إذا.  دقيقة كل سيُعامل بقسوة

 . عقاب دونب يتركه لن وهللا.  إيمان بدون رحل.  الموت في نهايةال

 ،وظلمتهم  اآلخرين حياة تأخذ إذا.  واألمن للسالمة البلد هذا إلى قدموا ملكنه ، المسلمين غير من يعني هذا ،ذميون  هم الناس هؤالء

 .ستُحاسب على ذلك 

 ليس لك عالقة. ليس لك عالقة بذلك .  المسلمينأنك من  خجل دونب وتدعي.  حال أي على بلدك في ، سكانال ، أيضا المسلمين تظلم نتأ

.  باإلسالم هؤالء أشخاص ال عالقة لهم! هذه سفالة  ، غدر هذا!  العاهرة مثل وليس ، الرجل مثليحارب  المسلم. والمسلمين  اإلسالمب

 . حال أي على هللاسيعاقبهم .  شرورهم من يحفظنا هللا

 راضين لسنا نحن.  الناس هؤالء مثلنحو  االزدراءب تشعرس. المرء  هذا سيضر"  الخدمة تناسبهم " يقولون. عقل  ينالجاهل يعطي هللا

 واقولي أنيجب  المسلمين جميع.  اآلنهنا  هذا كل نقول نحن. ن منكرو همإن ، باإلسالم مله عالقة ال.  يفعلونه ماب نقبل الو ، يفعلونه ماع

 . الناس لهؤالء قلوبهم في ميل أدنى لديهم نويك ال بحيث أيضا هذا

 



 

 

 

 

 

 تعديليقومون ب الذين أولئك كانوا نوالعثماني.  اءرحم كانوا العثمانيين ألن ، العثماني العهد خالل اإلسالمكان  إسالم أجمل ، إسالم أنظف

 إن ، ذلك ومع. ويزيله  اسعيد الشيطان يجعل ال ، طبعا ، أيضا هذا.  طريقة بأفضل هونذينفو طريقة أفضل في لتوازنه وفقا شيء كل

 يزيلهم هللا.  هللا شاء إن أوال سيزولون ،الجبابرة  هؤالء ، الناس هؤالء.  وعدال الدنيا قسطا يمألو سالم عليه المهدي يأتيس هللا شاء

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن جميعا

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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