
 

 

    

	ھذا الدین لھ صاحب

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 . لم نأتِ منذ فترة  المباركإلى ھذا المكان  . لم نأتِ  ھنا خیر مجلسھنا وھناك  صحبة. سنجعل ونقوم بالصحبة  طریقتنا أمردعونا نطبق 
تنا . إخواننا وأخوا جئنا ھذا العام الحمد :.  لحضورا. لم نحصل على فرصة  وھناك، وذھبنا إلى ھنا  العام الماضي ألننا كنا مسافرین

 . للجمیع إن شاء هللا بركةإنھا ،  لناوھي فائدة لھم  المباركةزال زیارة ھذه األماكن ت، ال  . ومع ذلكجمیعا  ھماقریبون على أي حال ونر

الكریم صلى هللا علیھ وسلم وقال  نبینا . لقد أبلغ ، وفي ھذا البلد منذ عامین حتى اآلنه المنطقة في ھذ ، الكثیر من األشیاء حدثت في العالم
یعتقدوا أنھم ال الناس أن یجب على .  من الورود على أي حال اأبدا سریرلم یكن . العالم  حدثتس فتنة آخر الزمانمنذ البدایة أن  للمؤمنین

، یحفظھ . هللا  ، یعني بال نھایة تستمر إلى األبدسه الدنیا . الناس یعتقدون أن ھذودار بالء مكان للمشقة الدنیا .  وھم في الدنیافي السماء 
 . یعني لألبد ھذا" الى ما ال نھایة" ت. إذا قلیة نھا لھیعني شیئا  الى النھایة ". " الى النھایة " " قالالدعاء ب یقومحسین تشیشك  كانعندما 

صلى هللا علیھ  النبي. ما قالھ  لھا عالماتھا. الدنیا  هنتھي ھذت، وعندما یحین الوقت س . لدیھا وقت وتاریخ دوم إلى األبده الدنیا لن ت، ھذ ال
تحدث عن األشیاء التي س أخبر الكریم نبینا.  . النبي یعني شخص یعطي أخبار المستقبلحدث ، وكل ما قالھ  ، ھو على حق صحیح وسلم

 . القیامةیوم الى من وقتھ 

. الوقت الذي  كليعني اضطراب ؟ یالھرج والمرج عني ی. ماذا الكریم یسمیھ ھرج ومرج  نبینا. و آخر الزمان ھ ھذا الوقت الذي نعیشھ
نرى .  ھو الحقیقة . ما قالھ الرسول الكریم صلى هللا علیھ وسلم سبب قتلھم ونیعرفال  ى، والقتللماذا یقتلون  القاتلونال یعرف فیھ ھؤالء 

 إال أن یحزنوا . ھم. ال یمكن حیال ذلك ون، الناس حزینبالطبع .  جدیدة تحدث كل یومأن حاالت جدیدة وحوادث 

 بحیث تحدثحدث تأن  األمور یجب. ألن ھذه ومعنوایتھم یجب أن تكون مرتفعة ،  والیأس الحزنیقع الناس في ال أن  یجب،  ومع ذلك
 ریم .التي أخبر عنھا نبینا الكاألشیاء 

. سیكون ھناك كل أنواع القذارة  . سیكون ھناك ظلم وشر واالستبداد ةمالظلبالعالم سیسقط  " علیھ وسلمصلى هللا ما قالھ الرسول الكریم 
.  . عندما یظھر، كل الطغیان والشر والظلم سینتھيتوقیف ذلك یكون قادرا على . فقط شخص قادم من ذریتي س وجمیع أنواع الوحشیة

، وسیكون ھناك  تكون ھناك رحمة، س . سیكون ھناك عدالة یظھر اإلسالمسو،  ینتصر على الجمیعس.  على منع كل شيء اقادركون سی
 ن.ون الحقیقیوأكثر ضد الذین ھم على طریق نبینا الكریم ، المسلموضد اإلسالم.  ، ومعظمھ في كل مكان ظلم". نرى اآلن أن ھناك خیر

        الطریق اھذ. یظھر لھم ھمخدعی الشیطان.  من الشیطانخداع  اھذ .ویرتاحونن یون مسلمینتھانھم س یعتقدون.العالم كلھ ال یھدأ
،  . ومع ذلك !" ھذه كذبة كاملة وخدعةوقمت بإزالة اإلسالم ،  المسلمین قضیتم علىفي السماء إذا  ونتكون، سمرتاحین  ونتكونس"

. یھاجمون اإلسالم ویحاولون  كل ما لدیھمبھذا السبب یھاجمون اإلسالم ل.  حقیقةبھذا على أنھ  ونقبلیالنبي وب الناس الذین ال یؤمنون با:
 . إنھاء اإلسالم

. في  یھاجمون اإلسالم ونوحشمتالو، ون منحرف اشخاص،  منحرفة، أدیان  منحرفة، كل األفكار  . العالم كلھ ھناك نقطة لطیفة ھنا أیضا
 الناس یؤمن قد.  كل ما لدیھمب، وظاھرون  مخفیون،  الجنود،  جمیع أسلحة العالمبأن یكون قد انتھى اآلن. ألنھم یھاجمون  یجب، الحقیقة 

 . إلى الحقیقة إذا كانوا یعرفون ھذه النقطة ونویأت



 

 

 

 

منذ  لقضوا علیھكان اعتقادا كاذبا  لو،  كاذباإذا كان دینا ، صاحب لم یكن لدیھ  لو. صاحب  لدیھ ؟ ألن ، لماذا لم ینتھ ھذا اإلسالم حسنا
. هللا  . هللا یساعدنا دین هللا لعرفوا أنھفھم  لدیھم،  ، أولئك الذین یھاجمون اإلسالم الذین لیسوا على الطریق الصحیح لو كان.  فترة طویلة

. كانوا قد  كان شیئا آخر ال أساس لھ من شأنھ أن یكون قد انتھى منذ فترة طویلة لو.  . هللا ھو الذي یحمي المسلمین ھو صاحب اإلسالم
 یعصون. أولئك الذین  ھزیمتھ ھم. ال یمكن ھزیمتھ ونوال یستطیع صاحب لھ. لكن ھذا الدین یصل الى ھنا من البدایة قبل أن  قضوا علیھ

 .ھم متیھزتتم و، في الخسران  ، دائما دائما في اإلحباط ونیكون عز وجلهللا 

أولئك الذین یشبھون أن  یعرفون ال. . یمكننا القضاء علیھم!"، وغیر قادرینبھالیل ،  ھؤالء من ثالثة إلى خمسة دراویش الناس یفكرون "
الفائزین في اآلخرة إن  ون منكونی، وسمحفوظون في ھذه الدنیا ھم إن.  البھلول والدراویش ھم الذین وجدوا الحقیقة وھم على طریق هللا

 بالنسبة في كل مكان الجنة ، ولكن جنة تلیس الدنیا،  ما قلنا في وقت سابقك.  حقیقيإیمان  من لدیھم. ھناك سالم في قلوب  شاء هللا
في النار. لو كان ، یعتقد نفسھ في الجنة حتى  سالمال علیھإبراھیم  سیدناللشخص الذي ھو مع هللا والشخص الذي قلبھ مليء باإلیمان. مثل 

 . الجنة لھ روضة من ریاضالنار إلى  لوج ، وحول هللا عز وألقوا بھ في النار

. ولذلك، فإنھ لیس من الجید أن تقع في مؤمن یفعل ذلك لكل سالم وسال علیھفعل ذلك إلبراھیم  ل. هللا عز وج ھذا ینطبق على الجمیع
ھذا ل. ویزول دمر سی، قد یكون لدیك شفقة ویشعر باألسف، ولكن ھذا ال یعني أن العالم  . كما قلناالفتنة الیأس بسبب ھذا الوضع وھذه 

. هللا قادر  یأست. ال تحزن وال  ، حتى لو كان العالم ینھار ف أبداال تخ . . المستقبل ینتمي إلى أولئك الذین ھم مع هللالنا  مستقبلالالسبب 
 . نا جمیعاتحمای ومقتدر على

في  ابق.  لدیك أي عمل لم یكن. ال تذھب إلى األماكن المزدحمة إذا  لھم قبل وقوع ھذه األحداث قال، لدیھ نصیحة  نكاالشیخ  موالنا
آیة الكرسي . وقراءة  . یجب أن تعطي بالتأكید صدقة قبل مغادرة المنزل كل یومالصدقة نسى ت، وال الذكر : من قم بالمزبد ،  المنزل

 نفخة.  الجانب األیسر على ةعلى الجانب األیمن والثانی ىأول ستنفخ . الشیخموالنا و آنةحجة ال علمتنا ایاھاوفقا للطریقة التي مرات  سبع
، . ال الشیطان، ال الجن، ال السحر . ھذا سیكون مثل درع بالنسبة لك نحاءاأل، والسابعة في جمیع األسفل ، ى علاأل، الخلف ،  نحو األمام

 . عنك ین. یبقون بعید هللا إن شاء مسك في ذلك الیومشكلة خارجیة ستوال م

ھناك حاجة  . لیس بإصرار قال ذلكموالنا ألنھ  نصیحة موالنا. نحن بحاجة أیضا إلى أن نقول عن  فتنةال، ھي أیام  ، كما قلنا ھذه األیام
.  ھذا یعني عندما ال تكون ھناك ضرورة، لم یكن لدیك الكثیر من األعمال  إذانحاء دون داع األالحشود والتجول في جمیع  الى لالنضمام

 . هللا یساعدنا إن شاء هللا

. ألنھ ال یوجد  سالمال علیھمھدي العندما یظھر  نواضحا انیكونس ئالسیو الصالح.  ان شاء هللا قریبة اھإن.  إن شاء هللا نرى أیام جیدة
شیاطین  ھكذا. نرى في ھذه األیام أن الناس قد أصبحوا مثل  مشتبھ بھو مظلوم حقوق أحد على أنھ اغتصاب، لن یتم  ظلم خالل وقتھ

 . بھذه الطریقة یظھرون المظلومون.  خونةعلى أنھم األبریاء  ونظھری،  على الرغم من أنھم ھم أنفسھم الخونة

. إنھم یجعلون الناس یتم ظلمھا  مجموعة كبیرةتبئون ویجعلون . یخ مطلقة شیطانیة. الرجال لدیھم أسالیب  في كل شيء یةنوایاھم شیطان
أنا  " وتوسل الى هللا قائالالشخص  ظلم، إذا  . ألن تنھدات المظلومین شيء كبیروالمعنویة أعداء لبعضھم البعض من الناحیتین المادیة 

 . من لعنة ھذا الشخص ھمثم هللا یحمیومن على الرغم من أنني لم أفعل أي شيء "، بجریمة ھؤالء الناس ورطوني . لقد مظلوم 

. جمیع أنواع الشر موجودة اآلن ألننا نعیش في  سالمال علیھمھدي عصر ال، فمن المستحیل أن تحدث مثل ھذه األمور خالل  ومع ذلك
.  لكن العالم كلھ سیصبح مسلما، لیس فقط تركیا و . إن شاء هللا عندما نتغلب على ھذه األیام حفظنا جمیعا من شرورھمی. هللا  عالم طبیعي

 .ا . العالم كلھ سیصبح مسلم الكریم ھو وعد نبینالسان  علىهللا  الكالم الذي اعطانا ایاه.  ھذا ھو وعد هللا
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على إلى األ، من  . العالم كلھ ذلك الوقت فيمختلفة  ستحدث كرامات.  سالمال علیھمھدي اللن یكون األمر كما ھو اآلن عندما یظھر 
لن تكون  . تلك المرة . لیس ھناك بدیل آخر إلى الجانب اآلخر ونذھبیمسلمین س ایصبحو ن، وأولئك الذین لا صبح مسلمی، س سفلاأل

ولكن المالیین من الكرامات والمعجزات  كرامةالف . لیس ھناك  . تكنولوجیا تلك األوقات ستكون مختلفةیشبھھا  ھناك ھذه القنابل وما
 . هللا إن شاء . تلك األوقات ھي أوقات جمیلةة استثنائیتحدث أشیاء ، سخوارق للعادات .  هللا أمام

 َویَْشِف ُصدُوَر قَْوٍم ُمْؤِمنِین

رق من تحی داخلنا.  الداخل من ونتأجج. اآلن نحن نرى ؤمنین صب الماء في قلوب المسی؟  ماذا تعني".  ویشف صدور قوم مؤمنین" 
الصعداء عندما یصبح العالم كلھ تنفس تنفس ست.  . نحن نحاول فقط حمایة أنفسناضدنا ، والعالم كلھ  كل الخونة. ترى  الغضب والحزن

إن  فیھعیش نو هللا یجعل لنا قسمة أن نرى.  جلب تلك األوقات إن شاء هللا في أقرب وقت ممكنی. هللا  بالماء ستُسقى. قلوب الناس ا مسلم
 التوفیق . ومن هللا . شاء هللا

 الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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