
 
 
 
 
 
  

 
 ال خیر یأتي من الكفار 

 

 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
 

 مأعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحی
 اْألَْرِض  فِي َویُْفِسُدونَ 

 
 ،بونذا، سیفعلون الشر. یقولون أنھم یفعلون الخیر. ھم منافقون وكالشر في األرض. لن یفعلوا الخیر عز وجل أنھم سیفعلونیقول هللا 

لیل العالم كلھ عن الطریق یفعلون كل شيء من أجل تض .وال یعترفون با�هلالج لج غبي. من ھؤالء؟ إنھم أناس ال یؤمنون با�  یصدقھمومن 
. "نأتي إلى ھذا مسرحیة، الطریق الصحیح. ثم یتظاھرون بفعل الخیر. كل ما یفعلونھ ھو ناس عن طریق الحقمن أجل إبعاد ال، الصحیح

الدماء في  یُریقونإنھم  بشيء.بالقول إنھم ال یستطیعون القیام  اویتركونھ عرٍض بمون و. وبعد ذلك یقذھبوا، یفسدونھ البلد لننقذه". أینما
 أھانواأسرھم وأخالقھم أسوأ ألف مرة. لقد ، معتقداتھم، دینھم، لقد جعلوا وظائف الناس ال شيء،قة الدماء ذلك البلد وفي العالم كلھ. إرا

"لقد فعلنا الكثیر من الخیر. لقد  یستمرون بالقول. ویقولون إنھم یفعلون الخیر. كل ھؤالء المخرجین واإلعالمیین مرة أكثرالناس ألف 
 .ألعاب مزیفة صنعوھا إنھا ال تھمھم، ھذه األمورا الكثیر من الناس ". أنفقنا الكثیر من المال. لقد فقدن

. 
الشر  ر. یزیدونللعالم من أجل الش اه بالنقود الورقیة. یطبعونھا بقدر ما یریدون. ویعطونھولألغوا الذھب واستبد ،منذ آخر أیام الخالفة

. ال الحال، لما وقعوا في ھذا قدروا األشیاء التي یقدرھا هللا ، المال ھو ما یقدره الناس. لھذا السبب ھم في ھذه الحالة. فلوبالمال. كما نقول
 .یعرفون من یساعدھم ویعبدون الذین ینشرون الشر

. 
العالم كلھ لھم. یحدث. یتم منحھم الفرصة. یعتقدون أن  هلالج لج ماذا نقول؟ كل ما قالھ هللا .الزمان آخر اھذا العالم. ھذووضع  و حالھ اھذ

ال یأتي الخیر األموات ولكن  عیون ھ قد تدمع، في حین أن ال مساعدة وال خیر یأتي منھم. یقولون أنالوضع ھناكحسنون یقولون إنھم سی
 .د بعض الحیل وراء ذلك، فھناك بالتأكیا بمساعدتھم. إذا كانوا یساعدونأبدً  تؤمن، ال الكفار. لذلكمن 

. 
ُ َونِْعَم اْلَوِكیُل نِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصیُر". هللا ھو الحافظ. ال شيء آخر یمكن أن یحمیك. هللا هلالج لج یحفظك هللالكن مع هللا   یكفینا. "َحْسبُنَا �َّ

ھذا العالم. الشخص الذي  ییأس المؤمنون من حال، ال الذي یعمل كل أنواع الخیر. لذلك هلالج لج. ھو حافظنا هلالج لجھو وھو خیر المتصرفین. 
 .فال داعي للخوفهلالج لج فرصة. ما دمت مع هللا  هلالج لجأعطاھم هللا  ،یعرف الحقیقة ال ییأس. كما قلنا

. 
 یع أوالدحفظنا، كل المسلمین وجمیشر ویمنع الخیر اآلن. هللا حفظ المسلمین من ھذه الفتنة. العالم یأمر بالهللا یإیماننا.  ویقويحفظنا هللا ب

 . ومن هللا التوفیق  .دعاء إن شاء هللاالینقذنا بس هلالج لج. هللا أن یحفظناهللا  ادعویشعر فیھا الناس بالحزن. مرحلة وصلنا الى المسلمین ألننا 
 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443محرم  9-2021/42- 1 
 


