
 
 
 
 

 
  

 

 هذا الذنب يعود عليهم
 

 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
 

بعد مرور اثنين وعشرين عاًما ، أدينا فريضة الحج مرة أخرى ، لكن   .ذهبنا وعدنا بأمان  .كان مقدرامرة أخرى الحج تأدية الحمد هلل أن 

 وقد مشقة ، هالحج كل - الفريضة صعوبةنعنيه بجعل األمر أصعب ليس  ما  .األمر أكثر صعوبة المرة بدالً من جعلها أسهل ، جعلواهذه 

،  الغاؤه هميمكن . الواجب يلغونالسنة )سابقا( ، اآلن هم أيضا  دون أي مشكلة ، ولكن المشقة هي أنه على الرغم من أنهم رفضواب أديناه

]وزارة الشؤون الدينية  - الذنب ذنبهم ؟الفرائض ( الذين يعرفون ما هي المسلمين" )المعلمين بالمشايخ  ولكن ماذا عن ما يسمى بـ "

 والمشايخ المسؤولين .التركية[ 

في عرفات ، يفعلون   .نا نقولها هنا أيًضاودع  .األكثر أهمية هو البقاء في مزدلفة حتى الصباح ، لكنهم ال يدعون ذلك يحدث الواجب

 ين .تالعصر منفصل ركعتينثم ومن الظهر  ركعتينالظهر والعصر ، مما يعني صالة  يقومون بالقصر في صالة  .أشياء ال معنى لها

 دليل، ولكن حتى العالم الذي لم يذهب إلى الحج سيسأل عن  فريضة تأدية الحج  .سالم واحد[بفي وقت واحد ]أي  ركعاتربع األ يصلون

المسؤولية والخطأ على أولئك الذين ،  الذنبعمال[ ، ولكن التي تسجل األمكتوب في كتابك ]من قبل المالئكة  شيء كل . لدعم أعمال الحج

يجب على الجميع التضحية  لكلذ لكننا ال نستطيع أن نفعل ذلك ،و"هذا واجب  األقل يجب أن يقولوا على  .يأخذون ويقودون الناس

ً أيض [". إنهم ال يقولون هذاككفارةبحيوان ]  . ا

المسلمون  ،اإلسالم ال يزداد سوًءا  .يزدادون سوًءا المسلمون  وهذا يعني ، وفقاً لما رأيناه ، أن األمة بدالً من أن تصبح أفضل تصبح أسوأ

الطريق قائد )حرفيا ، "مالك"( ويظهر هللا يرسل   .نحن ال نقول أكثر من هذا آخر الزمان . هذا يعني أنه  .هم الذين يجعلون األمر أسوأ

هللا   .بذلك ويجعله يقومآخر شخصا إذا لم تقم بذلك ، يرسل هللا عز وجل   .يحفظههللا  . هلل هو لكن الدينويحدث هذا الشيء ،   .الصحيح

 ومن هللا التوفيق .  . ، إن شاء هللا اإلذاللحتى تكون األمة آمنة ، ويتم إنقاذها من هذا  لنا الصاحبيرسل 

 الفاتحة .
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