مصر والجهاد األكبر
موالنا الشيخ محمد ناظم الحقاني النقشبندي  2كانون الثاني 2102
أوتاد مصر ،أوتاد ألٌس كذلك ؟ نعم ٌوجد  ،لكنهم ال ٌقومون لدعم هذا الشعب  .لو كان عملهم هلل فً هللا  ،كانوا بساعة
ٌوقفون  .لكن مقصد الشعب الدنٌا  ،طلبهم الدنٌا  ،لٌس طلبهم األخرة ورضاء هللا  .ولذا دعهم ٌأكلون بعضهم بعضا  .وإال
سهل  ،جداً سهل على األوتاد ان ٌوقفوا  ،لكنهم ال ٌتدخلون وال ٌدعمون هذا الشعب  .ألن طلبهم الدنٌا  ،طلبهم الرئاسة ،
طلبهم إلكمال شهوات أنفسهم  .هذا هو مقصدهم  .المساجد فارغة  ،أسمع أنه فً القاهرة ٌعٌش عشرون ملٌون إنسان .
كم مسجد موجود ؟ الف مسجد ؟ شٌخ نبٌل  :أقل تقدٌر  ،نعم  .موالنا  :لو ألف مسجد ال ٌسعهم  .فً كل حارة ٌوجد
مقاهً  ،مالهً التً تلهٌهم عن عبادة ربهم  ،الناس ٌركضون ألجل تطمٌن او تسكٌن لشهواتهم او لهواهم  .لٌس عندهم
أي هم من أجل المساجد  ،من أجل الصالة  ،من أجل الذكر .
كم هو عدد المراكز التً ُتلهً الناس  ،لعشرون ملٌون إنسان ؟ أقل ما ٌكون ٌ ،جب ان ٌكون هناك مئة ألف ملهى  ،الذٌن
ٌجتمعون فٌهم الناس ٌ .سكروا ٌ ،شربوا ٌ ،أكلوا وٌعملوا قٌل وقال  ،شتائم  .ال ٌوجد مراكز للقرآن الكرٌم لكً ٌتعلموا .
الذٌن ال ٌسمعون فً بٌتهم قرأة القرآن تنزل علٌهم اللعنة ٌُ .تابعون الموضة ٌُ ،تابعون " الفاشن "  " ،نٌو ٌٌر " السنة
الجدٌدة ٌ ،رٌدون ان ٌلبسوا مالبس جدٌدة على الموضة ٌ ،رٌدون ان ٌظهروا او ٌتظاهروا  .كٌف ٌمكن ألهل السماء ان
ٌدعمونهم ؟ ٌدعمونهم لزٌادة طغٌانهم ؟ أعوذ باهلل  ،أعوذ باهلل .
ولذا لٌس سهل أمر مصر  ،او العراق  ،او الشام  ،او الٌمن  ،او لٌبٌا  ،او المغرب  ،او الجزائر  ،او تونس  ،او األتراك،
او الهند  ،او إٌران  ،او السودان  ،هذا هو السبب  .دعوا علمائهم ٌالحظوا كالمنا هذا  ،علمائهم ٌتك ًبرون ٌ ،تج ًبرون ،
ٌظنون أنهم شًء  ،لٌس عندهم شًء لكً ٌُبعدوا ذبابة  ،هؤالء مالٌٌن  ،مالٌٌن  ،لو كان هناك إنسان واحد خالص
مخلص ٌسوقهم  .موسى علٌه السالم جرً ورائه كل بنً إسرائٌل  ،وحده  .حتى هللا عز وجل ً
شق البحر ومروا  .أولئك
أهل الدنٌا وهؤالء أهل األخرة  .هللا ٌعفو عنا وٌغفر لنا وٌرحمنا  .مصر " نٌو فاشن "  " ،نٌو ٌٌر " نرٌد مال  ،سبعة
خزائن لقارون ال تكفٌهم  ،ال تكفٌهم  .هللا أعلم بأحوالنا  " ،وما خلقت الجن واإلنس اإل لٌعبدون " ٌ .جب ان ٌعرفوا هذا ،
ال ٌركضوا وراء الدنٌا  ،لكن ٌجب ان ٌتعلموا ان خلقتهم وإسكانهم على وجه األرض " وما خلقت الجن واإلنس اإل
لٌعبدون "  .توبة ٌا ربً  ،توبة ٌا ربً .
ٌوجد واحد لو ٌسمعوا إسمه ٌرجف كل الناس ٌ ،وجد أولٌاء  .أقل ما ٌكون ان ٌرتعبوا  ،الدنٌا لٌست خالٌة  ،لكن
" أعمالكم ُعمًالكم "  .العمل السًء ٌعملونه للشٌطان  ،والشٌطان ٌُجازٌهم  .بهذه الغلبات  .مدد ٌا سٌدي دستور  .توبة ٌا
ربً  ،توبة أستغفر هللا  .اللهم إهدنا فً من هدٌت ٌ ،ا ربً ٌا هللا  .الفاتحة .
أشرً الناس من ٌتبع نفسه وهواه  "،إذا رأٌتم هواً متبعا  ،إعجاب كل ذي رأي ٍ برأٌه وش ٌح مُطاع فعلٌك بخوٌصة نفسك ".
هذا هو  ،هذا ٌجب ان ٌكون  ،جاء األنبٌاء علٌهم السالم لتوجٌه الناس الى موالهم ٌ ،ردون نظرهم من الدنٌا الى موالهم.
هؤالء ٌركضون وراء الدنٌا  ،ال ٌوجد نصر  ،ال ٌوجد  ،ال ٌوجد  .أستغفر هللا  ،توبة ٌا ربً  ،اللهم إهدنا فً من هدٌت .
إبعث لنا ٌا ربً ملكا ً نقاتل فً سبٌل هللا  ،أول ألنفسنا  ،رجعنا من جها ٍد أصغر الى جها ٍد أكبر  ،الجهاد األصغر عالم
اإلسالم مغلوب  ،لماذا ال ٌوجد جها ٌد أكبر ؟ كلهم ٌرٌدون ان ٌتبعوا هواهم  ،هواهم  .آمان ٌا ربً  ،توبة أستغفر هللا ،
أستغفر هللا  ،أستغفر هللا  .اللهم أحسن عاقبتنا فً األمور كلها  .اللهم إهدنا فً من هدٌت ٌ ،ا ربً  .إبعث لنا مُصلحا ً ٌا
ربً بالقوة  ،بالسٌف  ،بالسٌف  ،هللا هللا  .آمان ٌا ربً  .الفاتحة .
هللا ال ٌجعلنا عبٌد لنفوسنا  ،آمٌن  .جعلنا نفوسنا سلطان علٌنا  .آمان ٌا ربً .
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