
 

 

    

 يمكنهم فعل أي شيءال 

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

،  ستيالء على هذا المكان منذ البدايةاإل يحاولون ينفاسدال. كل هؤالء الناس  العالم وسط. هذا هو  هذا المكان الجميل وجلهللا عز  ناأعط

 جلبهللا عز وجل ، ولكن وخدعهم قوتهم بهذا المكان  على القضاء هميمكن . يعتقدون أنهآخر الزمان  اآلن ألنه المزيد ونحاولي ملكنه

 . يوجد أي تهديد على اإلطالق ، إن شاء هللا المحترمون  هم، ألنبدعائهم . هم يحب نالذي األشخاص

 َوَمَكُرواْ َوَمَكَر الّلُ 

 وضعالكثير من الشر كما يريدون ويمكنهم  وانتجيأن  هميمكن.  هللا ما يريديفعل  ."ا وضعوا فخا ووضع هللا فخ " " ومكروا ومكر هللا" 

هللا عز ،  كثيرا هالذي يحب صلى هللا عليه وسلمحضرة النبي  ونحترمي موألنه محترمون ه. ألن أولياءيشاؤون فخاخ كما من األ الكثير

 . شاء هللا إندائما القادة  ونكونوسي يذلهم ابدا وجل لن

.  رغي  ت. ال ي . هذا هو الحال دائماأحد إن شاء هللا  يضرهم ولنهللا سيساعدهم ،  أوامر هللا وإطاعةللعمل في سبيل هللا  ونسعي منهأطالما 

 .ذلك ر . ال أحد يستطيع أن يغي   روهو أمر ال يتغي  

. هللا ال  ، إن شاء هللا ال يوجد خوف هللا معناأن . طالما  ضجة ال داعي إلثارة ."ذاك جاء هذا ، وجاء  " مثلالناس تثير ضجة ،  اآلن

. لنا  أكبر سالح فهو،  لدينا هذا أن طالما.  وحضرة النبي مستمرة إن شاء هللا ألوليائهجعل حبنا ي نرجو أن.  هذا الحب من قلوبنا ينزع

 ومن هللا التوفيق . . ، ال أحد يستطيع أن يفعل أي شيء لدينا هذا طالما أن

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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