الهجرة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
الهجرة تعني انتقال نبينا من مكة إلى المدينة  .نشر الرسالة لمدة ثالثة عشر عاما  .كما هو مذكور في القرآن الكريم  ،قاموا بتعذيبه ،
عندما قال شيئا سدوا آذانهم وذهبوا بعيدا  ،سخروا من ذلك  ،عذبوه  .في النهاية لم يكن لديهم أي فرصة  ،هللا عز وجل حفظ حبيبه  ،سيد
الكون  ،أخرجه من هناك .
ظنوا أنهم فعلوا جيدا من خالل أفعالهم الشريرة  ،الشخص الذي ال يعرف قيمة الشيء يضر نفسه فقط  .ليس للشخص اآلخر  ،الضرر
عليه مباشرة  .خروج نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم من هناك حكمة فيه وكانت مهمة يجب تأديتها  .ليس كما فكر بعض الناس أن النبي
صلى هللا عليه وسلم اضطر للهروب  .كان أمر هللا الذهاب في ذلك الوقت المحدد  ،لذلك غادر في ذلك الوقت  .بينما كان في طريقه
حدثت معجزات عظيمة  .واحدة من المعجزات وقعت في غار ثور  .اساس الطريقة النقشبندية بدأ هناك بينما كان مع سيدنا أبو بكر
رضي هللا عنه .
بإذن هللا مع الهجرة نفسها  ،في هذا الكهف كانوا حاضرين مشايخ طريقتنا  ،وارواحهم بايعت  .يسألون " ما هي الطريقة "؟ هذه هي
الطريقة  ،طريقة جميلة من نبينا صلى هللا عليه وسلم  .الشريعة والطريقة معا  .ال يوجد فصل بين االثنين  .إنها طريقة نبينا صلى هللا
عليه وسلم  .الطريقة تعني الطريق  ،الطريق  ،طريقه  ،الطريق الذي يؤخذ معه  .كما حدثت معجزات أخرى على هذا الطريق [ ،و]
أخيرا ً وصلوا إلى المدينة  ،التي كانت نور العالم المظلم  .كانت هذه بداية  .حدث هذا منذ  1440سنة [ ،و] هذه الطريقة مستمرة بإذن هللا .
سيرسل هللا مرة أخرى مال ًكا شرعيًا آخر (صاحب)  ،إن شاء هللا  .هذه الطريقة ستنير العالم مرة أخرى  .كان ذلك في الجاهلية األولى .
نحن اآلن في الجاهلية الثانية  .سينيرهللا هذا ايضا  .نحن في عصر الجهل وأسوأ من ذلك  ،عصر أقبح مما كان عليه في الماضي .
اآلن يهاجمون نبينا الكريم باستمرار  .انهم يهاجمون اإلسالم  .هذا أمر طبيعي  -ماذا سيفعل الكافر ؟ أعظم عدو للشيطان هو نبينا ،
والكافر هو في نفس الشكل [اليوم]  ،لذلك لهذا السبب س يهاجم بنفس الطريقة  ،وسيرسل هللا صاحب الحق  ،الذي سينير هذا العصر
المظلم  .هذا ما ننتظره  -نحن ننتظره ليال ً
ونهارا  .إن شاء هللا  ،سيحدث ذلك هذا العام  .هللا يرسله  .علينا القيام بالدعاء  .الشيء الوحيد
ً
الذي يمكننا القيام به هو الدعاء  ،لذلك يجب أن ندعو باستمرار  .وسننال األجر على ذلك  ،إن شاء هللا .
نرجو أن تكون هذه السنة جيدة  ،إن شاء هللا  .نرجو أن تكون سنة اإلسالم  .هللا يهزم الكفر  ،إن شاء هللا  .فلتعد أفخاخ الكفار عليهم .
نرجو أن يعود كل شيء شرير عليهم  .نحن ال نقول أي شيء آخر  .لإلسالم  ،وكذلك للمسلمين  ،هللا يعطيهم الذكاء والفكر  ،حتى يعرفوا
الطريق الصحيح  .ويكملوا بالسير على طريق آبائهم وسالطينهم  .لم يكن السالطين العاب اآلخرين  .يعرفون من يتبعون  .ويعرفون من
يحترمون  ،ومن المعروف أيضا أنه كان من الضروري أن يعاد الى مكانه  .هللا يعيننا على االعتناء باإلسالم  ،إن شاء هللا  .ومن هللا
التوفيق .
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