
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 حذروا من الضرر المادي والمعنويإ

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،  رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 ر عن كونھم، بغض النظ. على جمیع الناسأن یحذروا، یجب على الناس الذي نعیش فیھ في ھذا الوقت
. ما ھو سیئو جید. یجب أن یعرفوا ما ھو ویحترسوا من الشرأن یحذروا یجب ، مسلمین أو غیر مسلمین

ھرون األشیاء األشخاص الذین یظ ، فإن ما یظھر على أنھ سیئ یتبین أنھ جید في معظم األوقات.ومع ذلك
، ألن األشیاء الناس یؤذيوما یظھر على أنھ جید . إنھم أناس سیئون. بحد ذاتھمأشرار على أنھا سیئة ھم 

یخدم مصالحھم  ھذاالتي یظھرونھا تتعارض مع الطبیعة البشریة. یفعلون ذلك من جمیع الجوانب. 
 الناس في نفس الوقت.ضر صیة ویُ الشخ

 

الذین والشیطان.  وظیفة يھ هما ھم إال أذى للناس. ھذ هلالج لجإن الذین لیسوا مع هللا عز وجل وال یطیعونھ 
حالل أو  ما إذا كانال یریدون إال األذى. یفعلون كل شيء وفقًا لمصالحھم الشخصیة. ال یمانعون  ،مثلھ

 حرام. لیس لدیھم شفقة وال رحمة.
 

أیًضا. من أجل جني  مادیا، بل معنویالیس فقط  ،ما یشربونھ وكل شيء، بھ الناس لما یأكلونھیجب أن ینت
 الناس ب في معاناة الناس أو خدمة الناس، ولكن جعللتسب، فإن أھم شيء بالنسبة لھم لیس ااألرباح

یمكنھم فعل كل شيء دون أي شفقة على الناس. نرى  حتى یخدم الناس مصالحھم. ،یخدمونھم بدالً من ذلك
، فإنھم ، أو المخدرات، أو بكل أنواع الحیلبھذه الطریقة. إما عن طریق المرضأن العالم كلھ یعمل 

 فوق أي شخص آخر. ال أحد أھم من مصالحھم الخاصة. یضعون مصالحھم الشخصیة
 

، في كل األشیاء. . كما قلنا، إنھم یغشون في الطعام والشرابالبشر أن یحذروااألحیاء، یجب على  ،لذلك
أفخاخھم. كثیر من الناس حیلھم ولقد خلطوا الشر في كل شيء. یجب أن نكون حذرین قدر اإلمكان ضد 

للشخص لكن هللا عز وجل یكتب أجًرا على كل شيء وویموتون.  لألذى نضوتعرییجھلون ذلك بالطبع. 
هللا حفظنا من الشر. هللا ییذھب ھباًء.  هلالج لجهللا  على طریقاإلنسان الذي لیس . هلالج لج هللا على طریق الذي ھو

 شر الشیطان.من حفظنا من األشرار وی
 

، ون أشیاء مخالفة للطبیعة البشریةیفعل. تضلیل الناس وجعلھم المعنويھو األذى  الماديواألھم من األذى 
إخراجھم من اإلنسانیة. بوتضلیلھم ھو  یتسبب بالضرر لھم، ه الناس ألنفسھمدعاء بأن ھذا ما یریدإلوا

یقبلون  لھم. یتصرفون كما یُطلب منھم، وینكرون الطبیعة البشریة. أسیراأصبحت أوروبا والغرب كلھ 
حفظنا هللا ی، والعواقب لیست مھمة بالنسبة لھم. أمرھم بفعلھتون ما لكنھم یفعل بھا. ال یقبلون اإلنسان نفسب

 الفاتحة. إن شاء هللا. لھدایتھم أسبابحفظ الناس ھناك من الشر. نرجو أن تكون ھناك هللا یمن شرھم. 
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