
 
 
 
 
 
  

 
  َجاَء اْلَحقُّ َوَزَھَق اْلبَاِطلُ 

 

 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
 َوَزَھَق اْلبَاِطُل ۚ إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزھُوقًاَوقُْل َجاَء اْلَحقُّ 

من أن األمر یبدو وكأنھ الباطل". ال حكم للباطل. الحقیقة تظھر دائما. على الرغم  زھقالحق و جاء" الكریم هللا عز وجل في القرآن یقول
یتركوا  ض أھل الباطل أنھم أنھوا الحق. یعتقدون أنھم لم، إال أنھ في النھایة یظھر كفائز ویتم التخلص من األشیاء الزائفة. یفترقد انتھى

 ، أدركوا أنھم انتھوا.شیئًا منھ. لكن فیما بعد
. 

، تلك األماكن . البلدان اإلسالمیة ھناكالنھر ما وراءأكبر مثال على ذلك ھو البلدان التي سافرنا إلیھا. كان یُطلق على بخارى وسمرقند 
طلعت ھناك. ظھر ھناك آالف ومالیین العلماء الذین اتبعوا عقیدتنا شمس اإلسالم  ،شمس الحضارة ،ركتھمبالصحابة. وب فتحھا - المباركة

لكن مشكلة المغول جاءت في وقت ما ودمرت كل شيء. جاؤوا كفیضان ولم یتركوا مسجدا أو بیتا و. ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریمالحقیقیة لطریقة الو
حق.  وكالمھهللا عز وجل  مشیئة، ألن ھلكوا أنفسھم ،قالوا أنھ انتھى ولن یظھر شيء ھناكأو قبرا. قاموا بتسویة كل شيء باألرض. ولما 

 وا في خدمة اإلسالم. ظھرت حقیقة ونور اإلسالم ھناك مرة أخرى.ؤوجاء الحق. بعد مرور بعض الوقت، بد ُزِھقوا
. 

ن كل ، اآلهلالج لجكل شيء. لكن الحمد �  ومنعوا، عدیم الفائدةالدین  وان، وجود �ال  أنھ ن مرة أخرى. قالوایطا، غزاھا الشیقبل مئة عام
العالم.  وضع، من الخطأ أن تفقد األمل بالنظر إلى . ظھرت الحقیقة مرة أخرى. لذلكعلیھ من قبل ما شاء هللا مكان أفضل بكثیر مما كان

 تمت إزالتھالباطل. وزھق المؤمنین االستماع إلى أوامر هللا عز وجل واإلیمان بھا. یجب أن یؤمنوا. ھذا إیمان. جاء الحق  لىیجب ع
. في العالم الظلمرتفع. أحیانًا یفقد الناس األمل بسبب ی. من المستحیل أن فع الباطل أو یكون جیدًا. انھ دائما سیئ وقذرتریوإلقائھ بعیًدا. لن 

 سیزول. ینظروا إلیھ. بالتأكید، یجب أال
. 

ھذه  ساء حال، أدركنا كیف كیف كانت. وعندما ذھبنا إلى ھناك، ھذا أكبر مثال. اعتدنا أن نسمع عن تلك األماكن لكننا لم نتخیل لذلك
على  اشكروا هللاهللا.  یئةمش. ال أحد یستطیع أن یأتي ضد ال یكون. عندما یقول "ال تكن" ، یكوناألماكن. یحدث ذلك. عندما یقول "كن" ، 

ومن هللا إن شاء هللا.  دائما لحقا انتصارإن شاء هللا. هللا یظھر  نعمةجانب الحق. شكراً � ألننا لسنا بجانب الباطل. ھذه أكبر انكم من 
 . التوفیق

 
 الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 صفر 9-2021/91- 26 

 


