
 
 
 
 

 
  

 
 اْعتَِصُموا بَِحْبِل ّللٰاِ 

 

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم

قُوا    َواْعتَِصُموا بَِحْبِل ّللٰاِ َج۪ميعًا َوََل تَفَرَّ

أنهم كأو يبدو ،  اعدونك"، وإذا كانوا "يس الكافر. لن يساعدك  ، فلن يثق بك الكفار أبًدا تصدقهم وال تتبع أساليبهمما دمت ال تتبعهم ، وال 

 لكي يتمالتمسك بحبل هللا  عليهم جميعا .المؤمنون  يعتصمالتخلص منك ، لذلك يجب أن نيتهم . يكسبوا حتى  ةخدع هسيساعدونك ، فهذ

. الكفار  بحبل هللا عز وجلإعتصموا يقول هللا عز وجل ! فرقوا تأو ت وا. ال تنفصلليس هناك نجاة سوى بهذه الطريقة . ونجاتهم إنقاذهم 

المسلمين ، ألننا إذا  تفريق. يريدون  . ليس الناس ]عامة[ ، ولكن ]لتقسيم[ المسلمين بشكل خاص نويدون أن يفرقوا بيننا نحن المسلمير

في  نرىكما يحلو لهم ، كما وبهذه الطريقة لن يكونوا قادرين على التصرف  . الفتنة والخالف لوجوداتحدنا ، فلن يكون هناك أي سبيل 

. من الصعب  ث، وهذا ما يحد كل ما في األمر. هذا  . مسلم ضد مسلمالبعض بعضهم ضد ، أعداء  المسلمين يجعلون إنهم آخر الزمان

. نحن نعيش في يحفظنا  ، هللا ننتبه. لذلك يجب أن  لكن من السهل تدميره، و. من الصعب بناء مبنى  فعل الخير ، ولكن فعل الشر سهل

 . . هذه األشياء التي يقومون بها لن تكون ناجحة د هللا حقلكن وعوأوقات عصيبة ، 

 : بسم هللا الرحمن الرحيم

 َد ّللٰاِ َحق  فَاْصبِْر اِنَّ َوعْ 

. لن يكون ألي منهم أي  ومن يتبعهم راف. الكذب عند الك تغلب على كل أنواع الشر والخداعينتصر الحق مرة أخرى ، وسيفي النهاية ، س

 ضرراكون ت. س ، أو تحت األرض اي يعيشون فيهتال الدنيا هكون سوى ضرر ، سواء في هذت. لن تنفعهم . والنتيجة لن تفيدهم ولن  فائدة

، فلنفعل هذا وذاك ونصنع  خير . ال تعتقد أن مثل هذا الشخص سيفعلتنغش . ال  ال تنخدع . لهم ، وسيظل الضرر ويستمر

 نخدعال نأن  يجب. بالطبع ، ال يمكننا فعل الكثير ، لكن على األقل  هي الخداع. بينما تفكر بهذه الطريقة ، فإن نيتهم  السالم

. هللا يعطينا القوة  ، إن شاء هللا اإلمتحانفي هذا  نرسبنرجو أال  لك، لذ بإمتحان. نحن نمر  تكون حذًرا . من المفيد أن بهم

 . من هللا التوفيقو . [ إن شاء هللاعليه السالمصاحب ]سيدنا المهدي الرسل لنا وي يعيننا. هللا الثبات و

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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