
 الفتنة الفوضى وزمن 

 ساداتً ٌا مدد هللا، رسول ٌا مدد . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب

 .الجمعٌة  فً والخٌر

 ذلك من محفوظٌن واكونٌل" مكان  كل فً فتنةال " ، األوقات هذه عن ٌقول الكرٌم نبٌنا.  والفتنة الفوضى زمن اآلن ،هذا هو آخر الزمان 

 . ٌحدث هللا اراد ما ؟" سٌحدث ماذا ؟ نفعل أن علٌنا ماذا " ٌسألون

 فً لناسلٌكون ا ."من دخل بٌته فهو آمن  " قال مكة الكرٌم نبٌنا فتح عندما.  أوامره واتباع هللا على التوكل هو به القٌام علٌنا ٌتعٌن ما

 ". نظٌفابِق أنفك  " ٌقولون.  وذاك هذا فً كثٌرا التدخل وعدم المنزل فً الجلوس ٌجب علٌهم ، أمان

 ، ٌقولون اآلن.  شًء كل فً كثٌرا لتدخلا الجٌد لٌس من.  شًء كل فً كثٌرا التدخل عدم على أن ٌعتادوا الناس ٌجب على

 هذا ، ذلك كل رأس على!  شًء أي تحقٌق على ٌنقادر غٌر ولكن شًء كل فً ونتدخلٌ ."شًء كل فً االنخراط" و ،"الدٌمقراطٌة"

 . المتاعب لك ٌسبب

 ال من ألنفسهم المتاعب ونٌسبب الناس ، ذلك خالف.  الناسب ونستأنس ،ونتصارع كثٌرا  ، جادلن ، تدخلن ٌجب أن ال ، الناس لٌحفظ هللا

 . شًء

 ، دقائق خمس بعد ونسفوٌأ.  محٌطهم تدمٌرٌقومون بو ٌستٌقظون غاضبٌن ، الصغٌرة األشٌاء من حتى النحو على هذا الناس أصبح

 من ٌقولموالنا الشٌخ .  الناس من األنواع هذه مع اً لوجهوجه مواجهةال تجنب إلى بحاجة نناا السبب هذال.  األوان فوات بعد ولكن

 . بك الخاص بالعمل انشغل.  خارجفً ال عمل أي لدٌك ٌكون ال عندما اكثٌر الخروج عدم األفضل

 وضع فًهم  أخرى مرة المنزل فً ٌبقون الذٌن أولئك ، اهذزمن الفتنة  فً.  ٌحمٌنا أن هللا نسأل.  هللا شاء إن جمٌعا ٌوفقنا أن هللا نسأل

 "؟ تبقى ماذا ؟ حدث ماذا" ، والتفكٌر للبحث تخرج ال ٌقول ،ا سٌئ الجوٌكون  عندما.  جٌد

 زمن فً بثمن ٌقدر ال أوامره واتباع التوكل على هللا. هو آخر الزمان هذا  للتجارة وقت أفضل.  كذلك األٌام هذه نصل الى هللا ناجعل

 ٌحفظنا أن هللا نسأل.  علمأ هللا،  االن فرضالو ثوابك عن الواجبفماذا سٌكون  ، سنة كلعن تطبٌق  شهٌد تحصل على ثواب مئة.  الفتنة

 . ومن هللا التوفٌق ..هللا  شاء إن جمٌعا

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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