
 
 
 
 
 
  

 
  هلالج لج الملك �

 

 سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 ناظم محمد شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخ مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین األولین

 .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. دستور الحقاني،
 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
نََّك تَقَلُُّب الَِّذیَن َكفَُروا فِي اْلبَِالِد   }197} َمتَاعٌ قَِلیٌل {196{َال یَغُرَّ

ھذا  أن الدنیا ما ھي إال القلیل من الرزق أو القلیل من العیش. العالم اھذ ". حال الدنیاوفي  البالدفي  الوفرة تغركیقول هللا عز وجل " ال 
ف من ذلك. تلتفت وال تخ  عز وجل یقول ال. إنھم ینظرون ویرون الشر في كل مكان. هللاأصبحوا یائسینللناس وللحكومات ألن الناس 

ة. قد یبدون أقویاء كما یحلو لھم، وقد یبدو أنھم یمسكون كل شيء في ، في حین أنھا أشیاء غیر مھمأشیاء صغیرة. یراھا الناس كبیرة إنھا
 "َمتَاعٌ قَِلیٌل" ، أشیاء صغیرة. يھ ،أیدیھم

 . 
، فقد دیھم قوة. إذا لم یكن ھناك إیمانطتھم وحكمھم قلیل عند هللا. لیس لهللا عز وجل معھم. سل. هلالج لجعلى المؤمنین أن یتوكلوا على هللا یجب 

صر تینسبذلك "ھذه الفتنة ستحدث و ملسو هيلع هللا ىلص. وقد أخبرنا نبینا الكریم "ال تخافوا" هللا عز وجل یقولیخشى الناس أن یكون العالم كلھ بیدھم. 
، استولى للمسلمین. ألننا ننظر في كل مكان". ھذه بشرى عظیمة تیأسواال  ، وسیكون المسلمون ھم المنتصرون.النھایةاإلسالم في 

الناس لیكونوا معھم ، لیتبعوا طریقھم. نرجو أال نتبعھم إن شاء هللا. طریقھم لھ نھایة سیئة.  یظلمونالشیطان وأتباعھ على كل شيء و
 سیئة. نرجو أال نكون معھم إن شاء هللا. مسیئة ونھایتھم بدایتھ

 . 
، ولیس في ید أي شاء. كل شيء في یدیھین مّ عشاء ویقطع ییعطي لمن  هلالج لج. هللا هلالج لج � الملك. لقلی رواتھم وممتلكاتھم. كلھال ترغب في ث
ما قالھ كل . یعیننا لكن الناس تركوا اإلنسانیة. لقد أصبحوا أسوأ من الحیوانات. هللا .هللا یھدیھمحفظ الناس والمسلمین. هللا یشخص آخر. 

. ھ ضعیفإیمان یكونمن وجود العدو وعظمتھ. ومن یخاف  افوا. ال تخوافاوال تخ وااثبت، الواحد تلو اآلخر. لذلك یظھر ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
 . ومن هللا التوفیق حفظنا هللا.
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