
 

ANG MGA PINUNONG MALULUPIT O MANINIIL AY TATANGGALIN 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Authu Billahi Minash-shaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

يَن َظلَُمواْ فَتََمسَُّكُم النَّاُر.َوالَ تَْرَكنُواْ إ    لَى الَّذ 
يَن. ه  َربه  اْلعَالَم  يَن َظلَُمواْ َواْلَحْمدُ لِل  َع دَاب ُر اْلقَْوم  الَّذ   فَقُط 

 
“Wala tarkanu ilallathina thalamu fatamassakumun nar.” (Sura Hud:113) “Do not 

lean towards those who oppress. Otherwise the fire would touch you too.” “Faquti’a 
daabirul qawmallathina thalamu, wal hamdu Lillahi Rabbil ‘alameen.” (Sura An’am:45) 
“Thus the society that oppressed was uprooted. Glory be to Allah, Lord of the worlds.”  

Ang sabi ng Allah Azza wa Jalla na di tayo dapat sumama sa mga malulupit na 
pinuno. Kapag ikaw ay kasama nila mapupunta ka sa impiyerno kasama nila. Ang pagiging 
maniniil ay masama kaya wag mo silang samahan. Ang kasamaan ng malupit na pinuno ay 
ma-aapektuhan ka rin. Sabi ng Allah ang mga maniniil ay tatanggalinat kanyang sinabi na 
Wal Hamdulillahi Rabbil ‘Aalamin. 
 Ngayong Araw, ang buong mundo ng di pananampalataya ay inaatake na ang 
buong Muslim at Islam. Inaatake nila ang mga muslim. Ang mga taong sumusuporta sa 
mga maniniil ay pinapaalis ang tao sa relihiyon.  

 Ang Europa at America nag-iisip na sila ang mataas ay pinapahirapan ang mundo. 
Ngunit sa huling araw dalawa lang ang matitira, ang mga Muslim at hindi Muslim. 
Darating din ang Malhamatul Kubra at pagkatapos darating ang Imam Mahdi(as). Sıya na 
ang bahala sa mga pinunong malulupit. 

Ika’y mag-ingat, wag mong ilapit ang puso sa kanila. Wag mo silang tulungan 
upang ika’y mailigtas. Ang Dhulm ay di gusto ng Allah dahil iyon ay pinakagusto ng 
Shaytan. Tinuturuan ng Shaytan ng Dhulm ang mga Tao. 

Ibalik nawa ng Allah ang dhulm sa mga pinunong malulupit at alisin sila In Sha 
Allah.  

Bihurmatil Fatiha. 
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