
 

 

    

 

 الجميع نخدعوإنهم ي

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 الرحيم الرحمن هللا بسم ، الكريم القرآن في وجل عز هللا يقول

ًما تُِصيبُوا أَن فَتَبَيَّنُوا بِنَبَأ   فَاِسق   َجاءكُم   إِن آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا  قَو 

بُِحوا بَِجَهالَة    َناِدِمينَ  فَعَل تُم   َما َعَلى فَتُص 

 على ،وا صبحتو جهل عن الناس تؤذوا يجب أن تستوضحوا لكي ال تحقيق ، ، معلوماتفاسق ب جاءكم إذا آمنوا الذين أيها يا

 مثل أتيت عندما.  كاذبة أخبار يجلب النه هللا يخاف ال الذي هو وجل فاسق عز هللا الذي يسميه الشخص. نادمين  ، به قمتم ما

 . الحق وقت في ذلكوتندموا على  الناس واظلمت قد وجل عز هللا يقول.  للغاية حذرين كونوا ، الناس هؤالء من األخبار هذه

 وهناك صالحين هناك - الناس بين فاسقون كثر هناك.  يريد التي بالطريقة تغييره يريد ، جيد عملب يتم القيام عندما: يرتاح  ال الشيطان

 هللا يخاف ال ألنه ؟ لماذا.  القذارة أنواع كلب ويقوم ، يكذب أن يمكن ، أن يتهم أيضا للفاسق يمكن ، الفرصة تسنح عندما ، لذلك. أشرار 

 ألنك يفعله ماب سعيدا يكون لكي تساعده ال )هللا(يقول.  العمل هذاعلى القيام ب مساعدته الجيد ليس من ولكن.  ذلك عنسيُسأل  انه عتقدي وال

 .بعد ذاك  ندمت ثم ، الناس تؤذي أن يمكن

 من ألنهم أو م يصلونألنه بالموضوع لهم صلة الالذين  الناس . إنهم يفصلون الخاصة ألهدافهم يؤذون الصالحين أيضا األشرار ، اآلن

.  الطريقة بهذه األمور ال تسير – وفجأة كل شيء ينتهي ، فصاعدا اآلن من ، المجتمع عن الحديث عند.  ذلك غير شيء والهذه الجماعة 

 .العدل  يحب.  الظلم يحب ال هللا إن .يساعدنا  هللا

 الناس هؤالء مدارس إلىذهبوا  الجميع أوالد. ين جيد واكانم أنه ونيعتقد واحد أدنى إلى علىاأل من الجميع. ُخِدعوا  البلد هذا في الجميع

 يغفر.  هناك إلى ذهبوا ألنهم هللا وايلعن لم. وا ذهب أوالدنا حتى.  وذاك وهذا[ خاصة] مدرسة فيبأخرى  أو بطريقة متورطين كانوا كما

 تسير ال طالما أن األمور فائقة عناية يجب إظهار. هذا ال يصح  – مظلومين هم همب عالقة لديهم ليس الذين الناس ، اآلن.  التوبة بعد هللا

 . العدالةب تسير الكنهو بالظلم

 همب عالقة لديهم ليس الذين والناس ، هذا بسبب الناس من كثيرال ظلم سيتم.  األول اليوم من قلوبنا على تجاء.  للغاية ملحة مسألة هذه

 أولئكيعين  هللا.  هذا من حذرين نكون أن علينا.  عدالة ليست المتأخرة العدالة ألن بسرعة تصحيح إلى يحتاج هذا.  حيرة في ونيكونس

 . السيئ من الجيد تمييز من يتمكنوا   حتى ذلك يفعلون الذين

 مواجهة عدم األفضل من.  الظلم يواجه أن يجب صالح الو ولكن ،صالح  واحدبينهم  منو أشرار خمسةكان هناك  إذا المهم من ليس

.  هللا بيد القلوب ألن المهم هو هذا.  معنا يكون هللا  ولو ذلك لما حصل ما حصل . بالفعلالخير  هللا ساعد.  هللا حقوق هي هذه.  القمع

 البنادق وال دباباتال ال ، الخوف ويزيل ، قلوبهم ،من الداخل  الناس هللا يغي ر عندما.  القلب هذا حولي أنألحد  يمكنال  القلب ريغي  عندما 

 . مجدية غير تكون أسلحتهم جميع ،الدبابات  داخل الخوف عندما يضع. بوجههم  قفت أن يمكن



 

 

 

 

 إلى مباشرة صلي ،أمامه  يقف حجاب ال ، حجاب دونب نوالمظلوم دعاء.  الحق هو هللا.  هللا يد في شيء كل:  هذا ننسى ال أن يجب

 . بلدنا لفائدة هذا نقول نحن العرش األعلى .

 يكون المظلوم طلب ودعاء. أشرار  ةخمسحجز  يتم أن األفضل فمن ، لألذى تعرضو تم احتجازه ظلم شخصمن  بدال ، قلنا وكما

هللا يحفظنا من .  حقا الحق ويرينا الخير نرجو أن يظهر لنا.  هللا شاء إن شخص أي ال يجعلنا نظلم هللا.  رجل ألف مائة ، ألف من أصعب

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن الفاسقين واألشرار

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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