
 
 
 
 

 
  

 

 كن هادئاً وال تقف مع الضالمين
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

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

. فعلوا أشياء من أجل  كما يرون ، فإنهم يهددون اآلخرين من أجل مصلحتهملن يكون العالم كما كان ".  " تم تنظيم لعبة ، واآلن يقولون
.  ولكن لصالحهم ليس لصالح البشر. إن ما كانوا يخططون له  الناس ، ولديهم خطط ، وما إلى ذلك. يتم ذلك من قبل بعض  حكم العالم

. لكن  فراعنة ، وما زالوا يحاولون إدارة العالم ]لوضعه[ تحت حكمهميد ورا. لطالما كان هناك نم حكم على العالميفعلون ذلك من أجل ال
 . محدد ، وبعد ذلك سيقلب هللا خططهم رأساً على عقب يترك خططهم تمضي قدماً ، ]فقط[ حتى وقتهللا س

 
هللا ، وليس  مع وا. ابق معه هم . هللا مع الذين . المسلمون ، المؤمنون ، لديهم قوة في إيمانهمم بكال داعي لليأس والقنوط . اريحوا قلو لكلذ

توكلوا . لذلك  القذر فجأة ، ولن يتمكنوا من إدارة أي شيءيلغي هللا كل عملهم . س . بغض النظر عن مدى قوتهم ، ليس لديهم قوة ضده
 . ، ويكسبون الفائزون. أولئك الذين مع هللا هم  نحوه واهللا ، وتوجهعلى 

 
. ما هو  يرون الخارج ، لكن ليس الداخل .بسهولة  كل ما يسمعونهيصدقون ن ساذجون ، وهم يهذه ]الرسالة[ للمسلمين ، ألن المسلم

! ابق  الظالمين تقف معال وبذلك يكونون محفوظين في الدنيا وفي اآلخرة . أو ال ، ال يعرفون ، وبالتالي يجب أن يكونوا مع هللا ، صحيح 
من هللا و.  . هللا يحفظ الجميع . هللا يحفظنا ويهدي الناس هم الذين يطيعون الشيطان والفراعنة الظالمون.  . هللا ليس ظالما إلى جانب هللا

 . التوفيق

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1414 شعبان 3-2020/6- 30 


