
 

    

 

 بخصوص الوهابيين

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

ْؤِمنِينَ   َوالَ تَِهنُوا َوالَ تَْحَزنُوا َوأَنتُُم األَْعلَْوَن إِن كُنتُم مُّ

 األعلون مأنت" .  أنفسكمتضيقوا على ال  يعني!" وا ال تحزن " وجل عز هللايقول ".  وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين" 

القرآن هو .  عظيم الشأن هو القرآن نبينا الكريمل بشرى. أعظم  هللا نبينا الكريم ولكن القرآن هو للجميعخاطب  ." حقيقيينمؤمنين  مإذا كنت

 نصيحة والشفاء على حد سواء.ال .هالفوائد في وكلللجميع  النصيحة عظيم الشأن يقدم يوم القيامة. القرآن الى. ينطبق على الجميع  هللا كالم

دائما  ونالمؤمن " وجل. يقول هللا عز األدنى أو  بأنكم مظلومين واشعرت. ال  هناك دول أخرى في هذه األرض أيضا.  هنا كأقلية مأنت

. بطال، واأل، األولياء من العلماء . لدينا الماليين  أي شخص يجب أن ال تقلد.  نحن بحاجة للتخلص من هذا المرض من داخلنا ."األعلون

 . هنا للناسهذه نصيحة 

وهابي. ليس عربي أو  عالمك.  نت مؤمنأ.  عرب ملمجرد أنه ينقدر الوهابيتأن تذهب و على اإلطالق داعيهناك  : ليس نصيحة أخرى

 لتقليد العرب داعيهناك  . ليس أعظم نعمة . لقد تلقيتاشكر هللا على نعمته .  ال ترى نفسك أقل شأنا لذلك. أنت مؤمن  من أمتك واجخر

 . همالحقتعجم والأو 

.  بين المسلمين فتنةالإنهم يتسببون ب. يدوسون عليه دع اآلخرين يالمؤمن ال .  شيء آخر ال - مباشر ذلك بشكل أقول –يهودية لعبة هذه 

 هو األعلى .يمان اإل.  علىاأل همن والمؤمن أن يكونستطيع تحمل يال 

 : هللا الرحمن الرحيمبسم 

 " قَالَِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا قُل لَّْم تُْؤِمنُوا َولَِكن قُولُوا أَْسلَْمنَا" 

.  عندما يكون هناك إسالم الجميع مسلم. في القرآن الكريم  وجلهللا عز  يقول"  قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا" 

 جاء.  تلك الطرق واألولياء أظهروا واتبعهم العلماء، اتبعه الصحابة .  وأظهر الطريق علم ذلك. نبينا الكريم  يمان مختلفاإللكن و

 تم واضلأولئك الذين  . هللا نظرفي  الى أعلى المقاماتجميعا وصلوا .  ولياءلأل للوا جميعاتز.  ، العلماء والسالطين الماليين من األولياء

 نسيانهم ورحلوا .

 هي ة. الطريق أبداليسوا األعلون حضرة النبي  واحترمي مل. إذا  عربي المرء ليس أفضل ألنه.  هذا البلد يجب أن ال ينخدع أهل،  لذلك

 . بحنان، ويتم التعامل مع األطفال والزوجة  طاع األب واألمي  . محترمين في الطريقة األم واألب ،  األولياء، حضرة النبي .  لنبياطريقة 

ث ه  " لجيران با ا  كثير قال للصحابة أن يهتموا.  نبينا الكريملهناك حديث  هو هؤالء يعلم . ما "فََما َزاَل ي وِصيِهْم بِاْلَجاِر َحتَّى َظنُّوا أَنَّه  َسي َوِرِّ

. ومع ذلك،  هللاسيحاسبهم ، دوا لن يهت. بالنسبة ألولئك الذين سيهتدونأولئك الذين يهدي . هللا  تشويه سمعة اإلسالم ال شيء غير ذلكل فقط

 .ويتم تخريبه  بين ايديهمقع سيعلى الطريق الصحيح  الشخص الذي ليس. نا هار الطريق الصحيح ألطفالنا وأهلهدفنا هو إظ

 



 

 

 

 

 ارسل. يعترضونهم  م، ألنه عداء تجاه المشايخالسبب لديهم هذا ل.  هذا هو ما يحدث،  هنا. "الشيطان من ليس لديه شيخ فشيخه  يقال "

. هذه األمة  قدر ما يحلو لهم واحاوليأن  هم، يمكن . لذلك يوم القيامة المزيد الى. سيرسل  مئات اآلالف من العلماء والمشايخ وجلهللا عز 

. ن محترموأنتم أشخاص ، كأمة أساسا .  ، ولكن هذا أمر مختلفون ينخدع . في حين أن بعض الناس . لديهم تبرير لذلكبهم  نخدعتلن 

 . ، واألولياء ، النبي هللا أحباب مأنت

األولياء إن شاء و،  ، حضرة النبي هللا يتلقوا دعاء أن نرجو.  إن شاء هللا صالحينأوالد  أوالدناجعل ي هللا.  فتنة الشيطانمن  مهللا يحفظك

 ومن هللا التوفيق . . هللا

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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