
 
 
 
 
 
  

 
 َال تَْقنَطُوا

 
 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
 

 أتمنى أن یكون ھذا الیوم مباركا وجیدا. إن شاء هللا ھذا العام سیبدأ بشكل جید وینتھي بشكل جید بانتصار اإلسالم. ونرجو أن یھزم ھذا
نبینا الكریم غادر مكة .هلالج لج . ال أحد یستطیع أن یخالف حكم هللاهلالج لجالكفر إن شاء هللا. لقد انتشر الكفر في كل مكان. ومع ذلك، فالحكم � 

وینھون ھذا العمل.  ملسو هيلع هللا ىلصرمة في أسوأ األوقات وأسوأ الظروف، ونشر النور في جمیع أنحاء العالم. ظنوا أنھم سیقتلون نبینا الكریم المك
لكنھم كانوا أذكى من ھؤالء الناس اآلن. لم یكن ھناك سوى رجل واحد وظنوا أنھم سیقتلونھ، بینما طالما أن هللا یحمي المرء فال أحد 

 ضده .یستطیع أن یكون 
  

، دین هللا ال ینتھي. سیكون منتصرا في نھایة هلالج لجفي الوقت الحاضر، یحاولون القضاء على المسلمین في جمیع أنحاء العالم. بإذن هللا 
ُ َمن یَنُصُرهُ"."المطاف. ومن توكل على هللا وأراد أن یعین هللا فا� یعینھ أیضا. بسم هللا الرحمن الرجیم  الذین ھم في طریق  َولَیَنُصَرنَّ �َّ

ویریدون إعالء كلمة هللا، هللا ینصرھم. عون هللا سیكون معھم، یقول هللا عز وجل. یجب على المسلمین أال ینظروا إلى الوضع  هلالج لجهللا 
مع الحالي ویفقدوا األمل. نحن منقسمون، نقاتل بعضنا البعض غیر قادرین على التعایش بشكل جید. أینما یوجد مسلمون فھناك فتنة. و

 ذلك ، فإن هللا عز وجل یأمرنا بعدم القنوط .
  

أحب ملسو هيلع هللا ىلص ھو أكبر مثال لنا. وحده، لم یقع تحت ھذا الكفر واستمر في التقدم بقوة. ھاجر من أرضھ الحبیبة. نبینا الكریم ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم 
وهللا أعانھ. دخل الكعبة، مكة المكرمة، حیث . هلالج لجاجتاز كل الضیق في سبیل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصمكة. ولم تكن الھجرة أمراً سھالً. لكن نبینا الكریم 

 .ملسو هيلع هللا ىلص أعطى العالم كلھ، الكون كلھ لنبینا الكریمهلالج لج ولد منتصرا. وهللا 
  

بالطبع، ھذا الوضع مزعج للبشر. الكثیر من الكفر واالعتراض. ربما یعیش البشر أسوأ وقت منذ "آدم علیھ السالم". كل أنواع الفحشاء، 
إنھم یزدادون سوًءا كل یوم اآلن في آخر  -اإلعتراض، عصیان هللا وإنكار هللا، أي شيء یمكن أن یخطر ببالك الكفر بأنواعھ، كل أنواع 

ِ"ال ی. یجب على اإلنسان أن إمتحان الكنھا لیست مھمة. كلھ .الزمان ْحَمِة �َّ   في الیأس. ال تقعال  -. إنھ أمرفقد األمل. "َال تَْقنَُطوا ِمن رَّ
من أكملھا و .أن تكون ھذه سنة جیدة. دخلناھا بعبادة إن شاء هللا التأكید مع المسلمین والمؤمنین. نرجوإن هللا بهلالج لج. حمة هللا رتقنطوا من 

أن یصل  نرجو. شرھم سیعود إلیھم. أحضروهمن ھذا المرض العجیب الذي  وسیكون محفوظ بالعبادة یكون بالبركة، األمان والصحة
 . ومن هللا التوفیق .یر إلى الصالحین إن شاء هللالشر إلى األشرار ویصل الخ

 
 الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443محرم  8-1202/1- 9 


