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 غباء كامل هلالج لجالعداء � 
 

. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أهللاسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول ر

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
ِ َوَمالئَِكتِھِ  ا ِ�َّ َ َعُدوٌّ ِلْلَكافِِرینَ َمْن َكاَن َعُدو�   َوُرُسِلِھ َوِجْبِریَل َوِمیَكاَل فَِإنَّ �َّ

 
هللا عدو إن ، فل علیھ السالم وجمیع المالئكةیائمیكھ، لجبریل علیھ السالم، ئوأنبیا � ومالئكتھ اعدوكان هللا عز وجل من  یقول

سیكون هللا ، هلالج لج". إذا كنت عدًوا � لھ شيء مثل "هللا لن یكون عدًوایوجد ال ، عرف ھذا. إذا كان أحدھم عدًوا �الكافرین. یجب أن یُ 
. لم یكن ھناك من 0 - 1،000،000بل  0-1لم یھزم  هلالج لج، ألن من كان عدًوا لھ  لیست بالذكاء. إنھ غباء كاملعدوك أیًضا. إن عداوة هللا

 .وانتصر. ال یمكن أن یكون ولن یكون كذلك هلالج لجهللا  عادى
. 

إنجاز. ھناك أغبیاء یعتقدون أنھ إنجاز ویخبرون الناس عنھ بكل فخر. یعتقدون  هلالج لجغبیاء یفترضون أن االعتراض على هللا كثیر من األ
، فإن ولكن لسوء الحظأنھم یفعلون شیئًا مھًما. إنھ المستوى المتقدم من الغباء. یجب أن یتم وضعھم في مستشفى لألمراض العقلیة. 

 .منھم عقلیة أذكیاء ألف مرةمراض الاألن في مصحة وأولئك الموجود
. 

عمل. سنقدم سنعطیك كن مع الشیطان وستفوز.  ء. یتعلم الناس الغباء. یقولون "كن عدًوا وستنتصر. كن معنا،أصبح العالم ملیئًا باألغبیا
منھما. فال تستفید  ال یرید، هلالج لج، فإن كان هللا طعام. حتى لو كان لدیك عمل وطعامھو الذي یعطي العمل وال لك الطعام ". هللا عز وجل

، فلن یكون عد قول بسم هللا وال تبدأ عملك بقول بسم هللاإذا لم تأكل ب ،الك. فإن لم تقرأ بسم هللا الرحمن الرحیم علیھن سموم ایصبحس
 .منفعةھناك فائدة وال 

. 
. یجب على هلالج لج هللا ھذا ما حددهالقیامة. یوم أتي ین علیھم القیامة. وإال فل تقومھذه األشیاء یجب أن تحدث حتى و حال آخر الزمان. ھ اھذ

، مثل ھذه المخلوقات. العالم في مثل ھذه ال یتبعوا مثل ھؤالء الناسأن  یجب، الصغار والكبار أن یعودوا إلى رشدھم. األطفال والشباب
، فمن ولكن من نجا منھاللغایة.  ئشيء سی، فإنھم یصبحون أعداء. ھذا لقد نسوا. وعندما یتذكرونهلالج لج.  نسوا هللا حیث أنھمالحالة اآلن 

 .هلالج لج بإذن هللا سیفوزومن تأثیر محیطھ  نفسھمن  انج
. 

أنھ  . ویعتقدوننفوسھمالمسلمین وأطفال المسلمین. لقد تعرضوا للھجوم في جمیع أنحاء العالم. إنھم یفقدون دینھم ویتبعون یحفظ هللا 
المسلمین  یھديهللا  الجمعة. یقوي إیماننا إكراما لیوم هلالج لجهللا . حفظنا هللا. بالءیمان أكبر اإل. خسارة بالءأكبر  إنجاز. إنھ لیس إنجازا. إنھ

 .نحو الطریق الصحیح إن شاء هللا. ومن هللا التوفیق. الفاتحة
. 

. اتقبلھیهللا من جمیع أنحاء العالم.  ا. تم إرسالھشریفة ، صلواتسائر السور، تسبیح، سورة الملك، یس سورة ،تم تالوة ختم القرآن
 .اتالمؤمنین والمؤمنأصحابھ، وجمیع المسلمین والمسلمات، و ، آلھملسو هيلع هللا ىلصروح نبینا الكریم الى أوالً  نھدیھا

. 
 األئمة احشرائعھم وإال أرو اءخدم، وإلى ارواح جمیع األنبیاء والمرسلین ووآلھ وأصحابھ الكرامروح النبي صلى هللا علیھ وسلم  الى

ویسي خواجة بھاء الدین محمد األ یقةلخاصة إمام الطریقة وغوث الخ، النقشبندیة العلیة في الطریقة مشایخنا، والى أرواح األربعة
، موالنا الشیخ ئز الداغستانيموالنا الشیخ عبد هللا الفا ،النا الشیخ شرف الدین الداغستاني، موالبخاري، سیدنا عبد الخالق الغجدواني

نا اممتنا، أعنا وخاالآبائنا وأمھاتنا، أجدادنا وجداتنا، أخوال، كان، أھل الخواجنا والصدیقیونداتسا وسائرمحمد ناظم عادل الحقاني 
 والمسلمات األحیاء منھم واألموات.المسلمین  یعمنا وجئوأصدقا نائبارقنا وأوعماتنا، ابنائنا وبناتنا، أحباب
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قوة  هللا یرزقناواآلخرة إن شاء هللا.  في الدنیاالسعادة هللا یرزقنا جمیعا . یشفیھمهللا . الصالحة مقاصدهإلى  ھا أن یصلمن تالل نرجو
 . الفاتحة � تعالىیمان. اإل
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 زاویة أكبابا، صالة الفجر


