
 

www.hakkani.org 

 
 
 
 
 
 
 

 الحق غالب
 

. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخناساداتي أ، مدد یا سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
 إِنَّ َكْیَد الشَّْیَطاِن َكاَن َضِعیفًا

 
ألن الباطل ضعیف دائًما. الحق قوي  ،ضعیف كیده، فإن التي یقوم بھا الشیطان والمكاید الحیلمھما كان عدد 

 هللا حق. -هللا عز وجل  ھو . الحقیكون غالبوس
. 

ال یؤذون اإلسالم والمسلمین أتباعھ. إنھم  فتن الشیطان وفتنھي آخر الزمان  كل ھذه الفتن اآلن، فتن ،لذلك
 . ال یفكرون إال في الشر.فقط الشر والفتنةبل  ،العالم بأسره . ال یفعلون شیئاً من أجل الخیر یؤذون، بل فحسب

. في النھایة ضعیف هوكیدالشیطان حیل  إنهللا عز وجل  ویقول ة".قیامال الى یومأفعل ھذا "س قال الشیطان
یعتقدون أنھم أیًضا. إنھم یفعلون كل أنواع الشر. زولونل. أولئك الذین كانوا معھ سیویزول الباط ظھر الحقیس

 وكیدھمفي النھایة. حیلھم  النار، بینما لن یحصلوا على أي شيء وسیذھبون جمیعًا إلى سیكسبون شیئًا منھ
 .هلالج لج یدخلون الجنة بإذن هللاسمع الحق ھم معھم. إن الذین سیزول 

. 
یتركوا ... ھناك كل األنواع كما قلنا. ھناك أمراض. خلطوا كل شيء ولم األحوال، كل ھذه كل ھذه الفتن ،لذلك

، ویتظاھرون بأنھم یعطون الدواء. لن یكسبوا أي شيء من ھذا. أولئك الذین یتبعون أي طعام. إنھم یعطون السم
 ر.، سیرون أنھم لم یحصلوا على أي شيء سوى الشھم یكسبون شیئًا. لكن في النھایةالشیطان یعتقدون أن

. 
ھذا سینتصرون. والذین ھم مع الشیطان سیخسرون.  هلالج لجمع هللا ھم الذین ف. ال تقلق بشأن حال العالم وال تخ لذلك

وكل ما یفعلھ یفشل في النھایة.  . ال تعتقد أنك ستفوز عندما تكون مع الشیطان. الشیطان یخسر دائماھو الحال
أال نشعر باالكتئاب واإلحباط إن شاء هللا. ومن هللا التوفیق.  یثبتنا. نرجو هلالج لجسینتصرون. هللا  هلالج لج مع هللاھم الذین 

 الفاتحة.
. 

یرضى عنكم، أمس من جمیع أنحاء العالم. هللا  الوات. تم إرسالھصتسبیحات و، یس، سور، كاملة ختمةھناك 
أرواح والى ، األصفیاء، األنبیاء، األولیاء سائر، آلھ وأصحابھ، ملسو هيلع هللا ىلصأوالً لروح نبینا الكریم  نھدیھا تالھا إخواننا.

إلى ارواح اقاربنا الراحلین. نرجو أن و، ، ھالة سلطانةحجة آنال، موالنا الشیخ ناظم ،شیخناخصوصا ، مشایخنا
من  ویحفظنایمان. اإلقوة  هللا یرزقنا وفي اآلخرة. في الدنیا. نرجو أن نحظى بالسعادة الصالحةنصل إلى أھدافنا 

الخیر. ھذا ھو  فعلهللا یرزقھم یقرؤوا أكثر وأكثر. وخیر. المن  القارئین المزیدالفتنة إن شاء هللا. هللا یرزق 
 .. الفاتحةیتقبل هللا هللا إن شاء هللا. الى تقّربھذا أفضل عمل. 
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