
 

 

    

 الحاجة الرئیسیةاآلخرة ھي 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

لھم ولنا  راحة ت. كانواشخاص جدد وعدنا ،  األصدقاء، ان لكة المتحدة)، التقینا مع اإلخو. ھذه المرة (جولة الممدنا ، ذھبنا وعالحمد : أ
الرحالت ا النوع من . ھذ . هللا ساعدنا ولكن علینا أن نكون شاكرین : تحت أي ظرف من الظروف،  جدا لةطوی ت. كانالحمد : كذلك 

 .وجل  هللا عز ناعندما یساعد ةسھلصبح ت، ولكن  لیس سھال

یعتقدون أنھم اس ، والن یجعلنا ننسى اآلخرة الشیطان.  ة ھي اآلخرة. الحاجة الرئیسھذه الدنیا جة إلى اآلخرة أیضا ولیس فقط لالناس بحا
 . یخسرون في كال الجانبین وعند ذلك، في الدنیا . معظم الناس لیسوا سعداء ھا فی صونوغیو ه الدنیایعیشون فقط لھذ

على  یثبتنا. هللا  أیضا اجرنا. هللا یعطینا  خیر لھمو نصیحةصبح ت.  ذكر أیضا معھم. ون ، نجتمع مع الناس لتذكیرھم با: واآلخرة لذلك
. عندما یكون الناس وحدھم را كثی ویوسوسون. یریدون طریقة أخرى  بشكل مستمر ال یریدون ذلك الشیطان والنفسألن  ةالطریق هھذ

 ھكذا .هللا  لذكر ، التجمع االجتماعات والتجمعات علینا ان نواصلھذا السبب ل. بالوسواس  مطغى علیھییمكن أن 

. یمكننا أن نقف ضده من  الذكرب. ال نستطیع مواجھتھ إال فیھ  غیر موجود الشیطان، ال یوجد مكان  وھنا أیضا الدنیافي كل مكان في 
نفسھ الحال . لقد أصبح  كل تمنیاتھم الطیبةب یكرمھم. هللا  إن شاء هللا زیارتنا یتقبل. هللا  هللا یساعدنا جمیعاوجودنا مع اھل الذكر . خالل 

 ومن هللا التوفیق .  . على الطریق الصحیح إن شاء هللا ویثبتھم األوالد. هللا یھدي  ھنا وھناك

	الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
الفجر، زاویة أكبابا ، صالة 1438 ذو القعدة 2017/18 -8- 10 


