
 
 
 
 
 
  

 
 هلالج لج نور هللا

 

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

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

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ   َو�َّ

 

نكون ال أن  یجبلیس لھم سلطة على اإلطالق. لیس لدیھم قوة على هللا عز وجل. ونفر الكافرون، حتى لو كره سیتم هللا نوره إن شاء هللا. 
 .في كل مكان النورالقلوب باإلسالم. سیكون  ستنّوراإلسالم. ھو سیغطي العالم كلھ. نور هللا هلالج لج نوره. نور هللا  سیتم ،. بإذن هللایائسین

  
من أجل الحصول  ایكافحو یمكنھم أن، النوروجھھ بھذا النور. عندما ال یكون لدى الناس ھذا  یُنّور، عندما یدخل اإلسالم قلب شخص ما

ا یدخل قلب المرء شيء ممیز. فقط عندم النور، فإن ھذا ساطعًا ، سیكون عدیم الفائدة. بصرف النظر عن كونھالنور بقدر ما یریدونعلى 
على  ةمت الظلزادكلما  ،كلما ابتعدوا عن هللا .ال نور ،، ال یدرك الناس ذلك. وكثیر من الناس لدیھم ظلمة على وجوھھمذلك یظھر. خالف

ال تعطى للجمیع. ولكن إن شاء هللا  هلالج لج ھذه نعمة من هللا .ةحبأصحاب النور لدیھم ألفة وم. . وجوھھم تجعل الناس یبتعدون عنھموجوھھم
فتحدث القیامة. ال یمكن أن یكون األمر  ،ثانیةمرة في جمیع أنحاء العالم. وحینئذ یضل الناس سینتشر ھذا النور  أن هلالج لجهللا  من وعدإنھ 

 .خالف ذلك
  

، وسیظھر وعد هللا عز وجل. نحن ننظر ونرى أنھ من الفرج یأتيالزمان. بعد الضیق  آخر، فنحن نعیش في متنوعةھناك أحداث 
جمال من هللا عز وجل. ھو . ھذا النور ھذا بالتأكید حتى یظھر ھذا النور المسلمین. لكن یجب أن یحدثالمستحیل أال نحزن على حالة 

 . ومن هللا التوفیق یأتي ھذا النور إلى ھذا العالم قریبًا جًدا. وأنالناس الذین حصلوا علیھ محظوظون. هللا یجعل ھذا النور یدوم علینا. 
 

 الفاتحة .
الحقاني موالنا الشیخ محمد عادل  
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