
 

 
 
 
 
 
 
 

 الحق والباطل
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

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

ً خلق هللا الدنیا ا الباطل ، یندمج مع ال  . الحقأبدًا نوال یجتمعاوالباطل دائًما ضد بعضھما البعض   للناس وجعل الناس فیھا. الحقمتحانا
ا في دائمً  ینتصر الحقمستحیل. ھذا الباطل. مع  یكون الحقفرصة أن  لیس ھناك. ا منفصلینكونیالحق. یجب أن یندمج مع والباطل ال 

 .لكن الباطل یرید دائما أن ینتصرو. انرالنھایة ، والباطل في الخس
 

اخترعوا أمور باطلة . فارغةشیاء وفقا ألیتصرفون بناًء على الباطل ،  الدنیا هالناس لیسوا مع الحق بل مع الباطل. معظم الناس في ھذ
سیئ. یظھرون كل شيء على أنھ أبیض والجید یظھرون األسود ك، ویحاولون إقناع الناس بالقوة على قبولھا على أنھا حق. ضد هللا

عظیم في القرآن هلالج لج هللا  یقول .ظھر الحقیقة نفسھاخاطئ على أنھ صحیح. یمكنھم أن یفعلوا ذلك بقدر ما یستطیعون ، وفي النھایة ستُ 
على ھ ویتم تدمیره. لذلك ، یجب ، یفقد الباطل قیمت یأتي الحق". عندما الْبَاِطل"َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَھَق  الشأن ، بسم هللا الرحمن الرحیم

 هلالج لج. هللا وحكم هللا أن یكون ضدأال یقع في الیأس. اكید ان هللا مع الحق. ال یقدر أحد المسلم 
 

، خاصة ضد المسلمین ، ذروتھ في كل مكان. ھذا ھو الشر الذي یسببھ  الظلم. لقد بلغ ھناك الكثیر من الفتنالزمان.  آخرنحن نعیش في 
ال یستطیع .ظلم ، ال یأتي الخیرال. حیث یوجد ظلمال یوجد سوى  ،العدل. ال عدل في الباطل، إنھا مع لحقیقة ال تفعل الشرالباطل للناس. ا

تصل معاناة المظلوم إلى العرش وهللا یمد ید ، عندما یبدأ اإلنسان في المعاناة  بسبب ظلمھ. خیرالظالم أن یكسب أي شيء. ال یأتیھ 
 ومن هللا التوفیق .  .إن شاء هللا لغیرهلسنا بحاجة هلالج لج. العون من ھناك إن شاء هللا. نرجو أن نكون مع هللا 

 
 الفاتحة .
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