
 

 

 

 

 

 

 مصر

. أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

محمد سيد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

 شيخ محمد ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .الفائز الداغستاني ، 

 نانبي نرجو أن تكون الهمة المباركة ، بركة وشفاعة. اً جيدفليكن  ،فليكن مباركاً .  األول ربيع شهر بدأي ، هللا بإذن ، الليلة

 . هللا شاء إن علينا صلى هللا عليه وسلم الكريم

 فقراء، كانوا سواء.  السعادة بلغوا الذين األشخاص هم صلى هللا عليه وسلم الكريم نانبي طريق في يسيرون الذين أولئك

 عز هللا أعطى.  السعادة أهل هم من ومع ذلك ، الدنيا أرزاق أنواع جميع من حرمانهم تم إذا حتى أو وا مرضى،كان سواء

 .العناية والنظر  ،الرحمة  ،البركة  أنواع جميع صلى هللا عليه وسلم الكريم نبينا وجل

 يتبعون الذين أولئك يعطي وجل عز هللا أن رأينا.  أيام أربعة أو ثالثة قبل ،مبارك  مكانإنه  ، مصر إلى ذهبنا ، هلل الحمد

 ، الخير يرون ال الناس.  هذا يدركون ال الناس. هلل  شكرا ، جملاألو قيمة األكثر األماكن واإلسالم ، أمته ، الكريم نبينا

 . جيدة ليست التي األمور خلف واوذهب

نقترب  عندما تماماذلك  عكسسيحدث .  األوقات هذه في عن المنكر نوينهو بالمعروف ونيأمر الناس: "قال  الكريم نبينا

 ". األوقات تلك في بالمنكر ونويأمر سينهون عن المعروف الناس. آخر الزمان  من

 األشياء كل:  الخيرب يعنيه ما.  العبادةب مراأل مجرد ليس بالمعروف األمر.  الحرام ارتكاب مجرد ليس بالمنكر يعنيه ما

 فقط ليس يقصد انه ؟ هذا يعني ماذا".  الحرام إلى تذهب ال. الحالل  كُل " لك يقول جل جالله هللا. خير  هي الجميلة

 . جميل هو ما كلب مريأو الخير يعلم.  نفعكت ال التي األشياء ولكن القذرة األشياء

 نعطي نحن.  الخير أنواع جميعب يأمر اإلسالم.  الشيوعية مع جاء.  آخر قبح وه الباطون. الباطون  حبي ال الشيخموالنا 

 جل جالله هللا أعطى. محمد  ألمة والجمال الخير كل جل جالله هللا أعطى. مطلق  اليه بشكل نشير وال كمثال الباطون

 .ذلك  يقدرون ال الناس لألسف ولكن ،مسلمون  هم لمن الجمال أنواع جميع

 إلى باذهال يريدون المرة هذه.  اسطنبول إلى وجاؤوا ةبارد األنه تركيا من الشرقية األجزاء واترك الناس معظم أن ونتر

 حتى البوابة فتح إلى ونتطلعيو ،الى ذلك  وما البردب يهتمون ال.  هنا من أبرد ، أضعاف خمسة أسوأ والتي هي أوروبا

 ، يماناإل وجود عدمب سببت وهذا.  االرتباك من الحالة هذه مثل في المسلمون ،م أنت اه.  هناك إلى الذهاب من يتمكنوا

 . اإليمانب نقص

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مصر.  شهيرةكانت  مصر كنوز.  العثمانيينعهد  خالل العالم في بلد أغنى كان.  مصر في مبارك النيل سيقولون

 ، البريطانيون جاء عندما.  هناك من العثمانيين واوطرد البريطانيون جاء.  العثمانيين الذي يغذي المكان كانت ةمباركال

 بائسين الناس واوجعل ،ين الشيوعي الروس هؤالء جاء بفترة بعدهم.  اإلسالم تقسيمقاموا بو ، هناك والفساد بالفتنة وابدؤ

.  سنة آالف خمسةل الظلم عانوا الناس هؤالء.  المال أجل من وهفعلي لم لم يتركوا أي شيء. ة قروش ثالث الى محتاجينو

.  هناكالى  جنوده أرسل الفور على ،يديه  من ونفلتي يدعهم ال الشيطان ،طبعا .  اإلسالم عهد في قليال أفضل واأصبح

 .ايضا  المكان ذلكأفسد 

 كرم هللا وجهه  الحسين سيدنا ،والشهداء  الصحابة سيد. الصحابة  من واآلالف األولياء من الكثير:  جدا مبارك مكان إنه

 زينب ناتسيدصلى هللا عليه وسلم  الكريم نبينا أحفاد من. يكرمونه  ألنهم المكان ذلكل بركة هذا المبارك هو.  هناك

 . الصحابة من وآالف مئات ، عشرات هناك.  أيضاموجودة هناك 

 هناك لذلك...  الشاذلي اإلمام سيدنا ،الدسوقي  ابراهيم سيدنا ، بدويال أحمد سيدنا. ايضا  العظام األولياء من الكثير هناك

 فتح تم ألنه جدا قديمة أيضا هي القبور.  خطوة كل في قبر هناك أن حيث مقاماتال من الكثير هناك.  يحصى ال عدد

إنه  ، قلنا كما.  الدين وحافظت على اإلسالمي للعالم عظام علماء علمت.  الراشدين الخلفاء زمن في[ اإلسالمالى ] مصر

 . القلب نور ، والجميع ،يرزقهم  هللا.  جميل مكان

 يماناإل أعطانا أنه حيث ذلك من أهمية أكثر هو ما.  الجميلة األماكن أعطانا أنه الله حيثجل ج هلل شاكرين نكون دعونا

 الجميع هللا أعطى ،طبعا .  خدعوا لقد.  اإلسالم من يصابون بالهلع ، اإلسالم من يخافون اآلخرين ألن.  اإلسالمب وشرفنا

 .ال يسمح لهم بذلك  الشيطان ولكن ، بحثال همويمكن العقل

. ينمسلم واِلدْين من خلقنا هللا أن الشكر صالة علينا أن نصلي.يوم كل شكرال صالة يصلي كان قدس هللا سره الشيخموالنا 

 ولكن. ين مسلماصبحوا  أخرى مرة هللا هممنح الذين وأولئك الحظ بعض لديهم الذين أولئك ، ذلك من العكس على ألن

 . العالمين رب هلل الحمد.  الوقت ذلكفي  األلف في واحد هو بالطبع

 كل ظهرت.  نتظارإلا في ونحن هللا شاء إن.  شيء كل على قادر هللا ألن.  هللا شاء إن اإلسالمي لعالمقائد ل رسلي هللا

هللا  ، ظهري أن قبل.  هللا شاء إن المسلمين معسيج.  أيضا السالم عليه المهدي وإن شاء هللا سيظهر ، الزمان آخر عالمات

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن الحقيقيين والمسلمين اإلسالم يحفظ

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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