
 

    

 

 ال تنسى هللا

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

الصالحين  مع دائما نكون نرجو أن.  أخرى مرة هنا أننا أخرى مرة هلل الحمد.  هناك بالصالحين جتمعن هللا ناجعل.  وعدنا ذهبنا هلل الحمد

لألمور  هناك إلى يذهبون الناس معظم.  جيد ما هو عن ونبحثي ، وإنجلترا ألمانيا،  أوروبا في الجميع.  المهم هو وهذا ، هللا شاءإن 

 .سدى  يذهب جاهدوا من أجله ما كل ،يضلون  وعندما.  ويضل هناكالدنيوية  زخارفبال بعضال ينخدع. الدنيوية 

 ما.  إيمانك حفظ هو أهمية أكثر هو ما ولكن ، الرزق لكسب تذهب ما مكان إلى تذهب عندما.  لآلخرة ولكن للدنيا يخلقنا لم تعالى هللا إن

 .بإيمان  العيش يجب عليهم ولكن ، مكان أي في العيش للناس يمكن.  الحقيقية تكحيا إنقاذ لكنو حياتك إنقاذ ليس هو أهمية أكثر هو

.  أيضا هنا إتباعها هميمكن ولكن ، هناك نفسهميتبعون  أيضا الناس. "مكان كل في الناس يساعد هللا.  الناس هؤالء يساعد هللا" ، نقول نحن

 مكان في ، هنا.  بذلك للقيام اإلذن اعطيهال ن أن يجب.  مريح بشكل تحركتو تفعل ما تشاء النفس أنحيث  أحيانا يحدث شيءمثل هذا ال

 . هللا تنسى وال هللا مع كن ذهبت أينما ، مكان كل وفي ، آخر

 لذلك ، كبيرة نعمة هذه.  جيدة حالة في والصحة ، العينين،  اليدين:  شيء كل هللا اكأعط.  للشيطان وليس ، هللا سبيل في هللا نِعم استخدام

. هللا عوالم وهنا هناك.  منه فائدة ال تكآخر رةاخس ، إيمان أي لديك لم يكن ولكن لك كله العالم كان لو.  هللا في مرضاة نستخدمها دعونا

 . عقولنا من جهال نخر أن يجب.  هللا نسىت ال.  مكان كل في موجود هللا

 بسرعة، أو ببطء كان إذا ما علمأ هللا ، الشيخ بمدد موالنا. هلل الشكر تتزايد أعدادهم ،واصبحوا سعداء  ، جيدا رحبوا بنا أيضا هناك الناس

 ، نور يرون ، الكفر وسط في ، هناك. ون به تمسكي آخر افرع يملكون ال ألنهم.  التقدم من والمزيد المزيد هناك هللا شاء ما ولكن

 . هللا شاء إن طريقتنا يزيد أن ونرجو ،األنوار  هذه من يحرمنا ال هللاويركضون نحوه . 

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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