
 

 

  

 وهللا متم نوره

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

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

. يقولون إن المسلمين  للتخلص من المسلمينيهاجم كله الكفر عالم . المباركة لمسلمين خالل هذه األيام عز وجل يمتحن اهللا 

كل ما أخبر عن . ألن اإلسالم  يفعلون ذلك هم من غير المسلمين. أولئك الذين  مسلمالمسلم ال يقتل ال،  . ال يقتلون المسلمين

، واألشياء التي  ، ما هو مسموح بها ، واألشياء التي ليس من المفترض القيام به ما يجب القيام به يخبر عن.  يمكن القيام به

 . في ذلك الوقت هو في الجحيم األبدي اقتل مسلموالمسلم  وقف. إذا بها  ال يسمح

مسلمين  يبدون. هناك أولئك الذين  . هؤالء الناس ال عالقة لهم باإلسالم هذا الشخص قد ترك اإلسالمأن يعني  األبديالجحيم 

، والقيام بكل أنواع الحيل القذرة والتخلص  مهاجمة وقتل وحرق وتدمير هميمكن . غير المسلمين يعتقدون أنه على هذا الجانب

أولئك الذين يموتون هم  فتن .. هذه يقدروا على ذلك . إن شاء هللا لن  هذا االسالم يقضون علىس. يفكرون انهم  من المسلمين

 . هللا إنهم أحياء في حضرة. مقام . االستشهاد هو أعلى  هللا في حضرةشهداء 

. ومع  بالنسبة لهم كعقاب الجحيم األبديالسبب  هذال.  يقتل يجب ان الألنه من يهاجم ويقتل مسلما يصبح كافر ، كل  أينما كان

هو أمر نبينا و،  هو جهادو، واجب ، هذا جائز .  ، ولكن يعطى العقاب ألنفسهم ، قتل األطفال يفعلون ما، ليس مثل  ذلك

، في النهاية  . حتى لو لم يفعل الناس ذلك هللا نظام. هذا هو  ، يتم التخلص من أولئك الذين يضرون بهذه الطريقة.  الكريم

 :نوره هللا سيتم . القضاء عليه  هم، ولكن ال يمكن هذا الدين القضاء على. يريدون  ذلك لهللا عز وجسيفعل 

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ   َوَّللاه

.  العالم كله في النورينتشر هذا س،  ذلك ونريديعلى الرغم من أن الكافرين يكرهونه وال ". وهللا متم نوره ولو كره الكافرون"

نتشر في كل ي. إن شاء هللا فقط اإلسالم س جميعال سيقضي على.  في العالم كله اواحد اقذر إنسانانبينا الكريم لن يترك  نور

 . سالمال عليهمهدي الإلى  نحن بحاجة. قائد . وهذا ال يمكن أن يحدث في هذه الحالة ألننا ليس لدينا  . إنه وعد هللا مكان

إن  غطي العالم كلهسياإلسالم  ونورنبينا الكريم  نور.  هللاإن شاء سالم  عليهمهدي ال يظهرالعالم كله سيصبح مسلما عندما 

 . هللا شاء

على الوضع  يحزنأن على المسلم صعب. يجب ألن وضعنا  عليهم. بالطبع نحن بحاجة إلى أن نأسف فتنة هذه األيام هي أيام 

.  ، هناك حزن بنفس الطريقة في الجانب اآلخر عندما يحدث شيء ما في مكان ما في العالم اإلسالمي.  السيئ لمسلم آخر

هم إن. لمين وا مسكوني، ال يمكن أن  ، كما قلنا ؟! ومع ذلكونهاجمت. أين  . هناك من قتلوا داخل المساجدظلما الناس يقتلون 

،  . إن شاء هللاسيحاسبون عليه . يعتقدون أنه ال يوجد شيء  آخرة وجدت. يعتقدون انه ال  هللاسيحاسبهم . الشيطان جنود 

 . يعاقبونسيُسألون وس

 



 

 

 

 

.  نبينا الكريم على محبةهناك  إجتمعوا. هؤالء الناس قد  . لقد أصبحوا جميعا شهداء الموتى عالية مقاماتتكون  نرجو أن

نا حفظي. هللا  فتنةالحفظنا جميعا، هذا البلد، وبقية الدول اإلسالمية آمنة من يإن شاء هللا. هللا  الكريم ن من نبينايوسيكونون قريب

من هللا و . عليهم إن شاء هللا وتنزل،  أصحابها وترد الفتنة على، ينصرنا على النفاق . هللا  كفر إن شاء هللاالعلى  وينصرنا

  التوفيق .

 الفاتحة .
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