حكم هللا
موالنا الشٌخ محمد ناظم الحقانً النقشبندي  01كانون الثانً 2102
وإعفوعنا وإغفر لنا وإرحمنا ٌ ،ا عفو  .أهالً وسهالً  ،أهالً وسهالً شٌخ إبراهٌم ضٌفنا العزٌز  ،شرفنا هذه اللٌلة  ،من أهل
الشام  .بسم هللا الرحمن الرحٌم  ،اللهم إجعلنا من أهل الشام  .كان ٌقول موالنا الشٌخ أنه سٌتمنى الناس فً آخر الزمان ان
ٌكونوا فً الشام  .الرسول صلوات هللا وسالمه علٌه كان ٌقول " طوبى ألهل الشام فإن مالئكة الرحمن لباسطة أجنحتها
علٌها " .
قد جمع العلماء  ،العلماء لٌسوا ناس عادًٌٌن  ،جمعوا أربعٌن حدٌث فً شرف أرض الشام وما حولها كذلك  " .طوبى
ألهل الشام فإن مالئكة الرحمن لباسطة أجنحتها علٌها "  ،هللا أكبر .كان ٌقول موالنا الشٌخ عن الحدٌث كذلك أنه " طوبى
لمن كان له مربط شا ٍة فً الشام فً آخر الزمان "  .مربط شاة " طوبى لمن كان له فً آخر الزمان مربط شا ٍة فً الشام".
هللا أكبر  " .ال تسبوا أهل الشام مهما شفتم منهم من شًء فإن فٌهم األبدال " ٌ .ا رجال هللا  ،سبحان هللا العلً العظٌم  .هللا
هللا  .والناس على دٌن ملوكهم  " ،فإتبعونً ٌُحببكم هللا " .
أهل الشام وكل سورٌا  ،السورٌٌن انهم إتبعوا وكذلك حبوا ان ٌكون بلدهم مثل بالد الغرب  ،الغربٌٌن  ،هذا خطأ ألنهم
خطوة بخطوة إبتعدوا عن اإلسالم  ،وخطوة بخطوة تقرً بوا من غٌر المسلمٌن  ،من جماعة غٌر المسلمٌن  .تقربوا الى
عالم الذٌن هم أعداء لإلسالم  .هذا الخطأ جلب البالء علٌهم  ،إذا فسدت الشام فسد العالم كله  .حفظنا هللا .
اآلن  ،حصل ما حصل  ،حتى ٌنتهً الحكم علٌهم  ،تنفٌذ سماوي قادم على أهل الشام  ،على أهل حمص  ،حلب  ،بغداد ،
مصر  ،لٌبٌا  ،الٌمن  ،كل البلدان العربٌة  ،جاء حكم  ،محكومٌة علٌهم  .تونس  ،الجزائر  ،حتى فاس  .آسف أن ملك
المغرب هو كذلك جاللته إرضا ًء لعامة الناس خلع عن رأسه لباس أجداده  ،ولبس لباس الكفرة الفجرة  ،االوروبٌٌن ،
الغربٌٌن  .كان ٌلبس طربوش  ،تركه  .كان لباسه لباس أجداده تركه ولبس لباس الكفرة الفجرة  .والرسول صلوات هللا
بقوم فهو منهم " .إنتهى .
وسالمه علٌه ٌقول أنه " من تشبه ٍ
هذا التشبه صار سبب المشاكل فً بالدهم  .أفسدوا  ،الغربٌٌن أفسدوا أهل المشارق  .عندما أفسدوا جاء علٌهم هذا الذي
ٌحصل فً بلدان اإلسالم  ،فً بلدان العرب من المشاكل التً ال منتهى لها  ،ال منتهى  .حتى ٌرجعوا الى الشرع المتٌن ،
شرٌعة هللا  .ما فً إستقرار حتى ظهور المهدي علٌه السالم  .سٌقتلون بعضهم البعض  ،او ٌجعلهم أستعٌذ باهلل " قُ ْل ه َُو
ا ْل َقا ِد ُر َعلَى أَنْ ٌَ ْب َع َ
ض "  .هذه اآلٌة
ض ُكم بَأْسَ َبعْ ٍ
ث َعلَ ٌْ ُك ْم َع َذا ًبا مِنْ َف ْوقِ ُك ْم أو من تحت أرجلكم أو ٌلبسكم شٌعا َو ٌُ ِذٌقَ َبعْ َ
الكرٌمة صرٌحة  .ألنهم عصوا رب العزة  .هذا جزائهم .
الذي ٌُخالف أمر هللا ما ٌمكن له أن ٌعٌش سعٌداً او ٌكون من أهل الجنة فً اآلخرة ،إنتهى  .فالحكم هلل العلً الكبٌر  ،هللا
ٌعفو عنا ٌ .ا ربً إعفو عنا بجاه نبٌك الكرٌم ،أرسل لنا ملكا ً نقاتل فً سبٌلك ٌ .ا ربً ٌا هللا  .توبة ٌا ربً ،توبة ٌا ربً ،
توبة أستغفر هللا  ،أستغفر هللا  ،أستغفر هللا .
قولوا ٌا أمة الحبٌب أستغفر هللا  ،أستغفر هللا  ،أستغفر هللا  .أحضروا أمٌر المؤمنٌن  ،أمٌر واحد على عالم اإلسالم  ،هو
سٌحكم على بالد اإلسالم  ،ثم سٌحكم مشارق األرض ومغاربها  .هذا السلطان ال قِبل له  .ال ٌمكنهم ان ٌأتوا علٌه ألنه
مؤٌد من رب السماء  .صاحب الزمان  ،البد منه  .إذا ما فً  ،ما فً حتى الظهور  .حتى ٌقولوا آمان ٌا ربً  ،تبنا
ورجعنا إلٌك  .إذا ما فً هذا ٌ ،مكن ٌُقتل نصف العالم من عالم اإلسالم ومن عالم الكفر كذلك  .توبة ٌا ربً  ،توبة ٌا
ربً  ،توبة ٌا ربً من غضب الرب  ،من غضب الجبار  ،من غضب الجبار .
أٌها الناس  ،إطلبوا العفو من رب العزة الذي هو رب جبار  ،رب غفار  ،رب قهار كذلك .هللا ٌعفو عنا بجاه نبٌه الكرٌم ،
عجً ل لنا بالفرج ٌا رب العزة .
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الفاتحة .

هذا لشرف الذي شرً فنا  ،هذا األخ الشٌخ إبراهٌم بٌرقدار  .على شرف واحد من أهل الشام  ،شرً فنا وخبًرنا بأخبار تسرنا
وال ُتحزننا  ،ألنه هو عارف أٌضا ً أنهم أخطئوا  ،اهل الشام  ،بطلبهم أن ٌكونوا مثل الدول الغربٌة  ،ال  .ال ٌمكن هذا .
نحن لسنا غربٌٌن  ،نحن من أهل المشارق  ،والمغارب بعد ذلك  .شرقت الشمس من مشرقها وغربت هناك  .نور فً
المشرق  ،ظلمة فً المغرب  .إنتهى .
أٌها العلماء  ،و ً
ضحوا وإنشروا الحقائق التً جاء بها النبً  ،نبً آخر الزمان صلوات هللا وسالمه علٌه .
الفاتحة .
هذا التبلٌغ ألهل اإلسالم شرقا ً وغربا  .إذا أخطأت أسأل هللا أن ٌعفو عنً  .إذا كان كالمً صحٌح فلٌحذر الذٌن ٌخالفون
عن أمره سبحانه وتعالى  ،أن ٌصٌبهم شًء من السماء او من األرض  .الزم ٌسألوا من سلط علٌنا عبد الناصر  ،حسنً
مبارك  ،القذافً  ،من سلط علٌنا األمراء الذٌن هم ال ٌهتمون بإقامة شرٌعة هللا فً بلدانهم .
واألتراك  ،لماذا تركوا ان ٌُقال لهم مسلمون وقالوا نحن أتراك  .أهل الهند  ،الباكستان  ،أهل إٌران  ،أهل أفغانستان ،
لماذا ال ٌنظرون الى القرآن العظٌم  ،ما هو حكمهم  .مدد  ،أمدونا ٌا ربً  ،أمدونا ٌا ربً  .توبة ٌا ربً  ،توبة ٌا ربً ،
توبة أستغفر هللا .
الفاتحة .
http://saltanat.org/Blog/tabid/271/PostID/545/-A-Divine-Judgement-Allah-n-H-km-ar.aspx
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