
 
 
 
 
 
  

 
 تتطھروا

 
 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
 

الزمان سیكون آخر أنھ في یقول  ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم ." أنتم یومئٍذ كثیر، ولكنكم غثاء كغثاء السَّیل“ یقول نبینا الكریم في الحدیث الشریف
. نحن  استخدام أو قوة ،تأثیر  البحر ذات قیمة ولكن لیس لھ زبد. قد تعتقد أن  فائدةالبحر لن تكون لھم  زبدولكنھم مثل  رالمسلمون كثُ 

؟ . لماذا  لكن لیس لدیھم أي قیمة على اإلطالقون یملیارھم ملیار ونصف الملیار أو إن، ألوقات ، المسلمون أكثر من ملیارنعیش في تلك ا
یقولون إنھم مسلمون لكنھم ال یتبعون طریق  . أخرى الى طرقمنھم ، فقد انحرفوا  وال یفعلون ما یریده هللا -هللا  طریقألنھم لیسوا في 

. إنھم یعملون فقط ضد مسلمین آخرین  إنھم ال یتبعون السنة النبویة وال یطبقونھا ، بل یسمون الذین یطبقونھا مشركون. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
فتنة آخر كل ھذا من  . اللعب بھا فقط مھم مثل لعبة في أیدي اآلخرین ، یتإنلھم ، . لذلك ، لیس ھناك قیمة أو فائدة  ویتشاجرون فیما بینھم

لكن كما نرى ، السلطة لیست و.  المختلفة . أولئك الذین یحاولون القیام بأعمال صالحة یواجھون العدید من أنواع الحیل والشر الزمان
الذین . ھم ون تباهللا ھم األقویاء والث مع. والذین ھم الزبد م مثل . بدالً من ذلك ، كما قال نبینا ، ال قیمة لھ بالضرورة مع األغلبیة

 . كل ھذه األشیاء القذرة سیزیل. عندما یأتي الصاحب  للصاحب سیسلمون األمانةسینتصرون إن شاء هللا والذین 
 

القذارة  ه. لماذا ؟ بسبب ھذ شيء في ھذا العالم. لقد دمروا كل  بالقذارة وھم یریدون المزید وكأنھ لیس كافیاً بالفعل ئالعالم ملیأصبح اآلن 
؟ یصبح الماء موحًال ا . ماذا سیحدث إذا لم تقم بتنظیفھ سة ، وھي األشیاء النجسة التي یلزم تنظیفھاا: النج . والمراد بالقذارةوالنجاسة 

 أمرأول  . طاھركل ما ھو . وهللا یحب  اًما لك، كل ما تأكلھ أو تشربھ یصبح س . ال یمكنك أن تأكل أو تشرب وینتن ویمتلئ بالمیكروبات
وأن ترتدي مالبس نظیفة حتى  طاھرا. یجب أن تكون  . إذا لم یكن ھناك طھارة فال تقبل الصالة وال الدعاءالطھارة للعبادة في دیننا ھو 

. كلما زادت صعوبة األمر  صاحب إن شاء هللال. هللا یرسل  بكل معنى الكلمة والنجاسة. ھذا العالم یغرق في القذارة الطاھرین تكون مع 
الیوم ، ال أمل للمسلمین وال  . في أسرع وقت إن شاء هللا هللا یظھره. المخلص ھو المھدي علیھ السالم ،  كلما زادت الحاجة إلى المنقذ

". س نَ دق ، بسم هللا الرحمن الرحیم "إاهللا ص وعد . إنیجب أن ال ینقطع  –با�  األمللكن وللناس ،  ِ َحقٌّ العالم كلھ  هلالج لج ینظف هللاَوْعَد �َّ
بكل معنى الكلمة ، لذلك  حقیقتھ علىكل شيء  ظھر. لقد قد حان الوقت  ا إن شاء هللا ألنللقیام بذلك قریبً  شخصنوًرا ، سیرسل  ؤهویمل

  .من هللا التوفیقو . ویقوي إیماننا إن شاء هللا یحفظناهللا إن شاء هللا ،  بھنا عمیج هللاسیأتي إن شاء هللا.  ذلكفإن الشخص الذي سینظف كل 
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 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر1442 ىاألول جمادى 1-2021/23- 7 


