
 
 
 
 

 
  

 

 ما يريده هللا
 

 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
 

. حتى لو كنت تعرف  هللا سيحدث هرالنصيحة الجميلة األخرى من النبي صلى هللا عليه وسلم هي عدم الذهاب إلى العرافين ، ألن ما قد  
فإن هؤالء الناس يقضون وقتهم بال  لك. لذ هللا قد رهال يمكنك الهروب مما  . . ال يمكنك الهروب من القدر ذلك ، فال فائدة من المعرفة

من خالل إنفاق الكثير من المال على هذه األشياء ، وكذلك  معصية. إنهم يرتكبون  أنفسهم ، وال يعرفون ماذا يفعلون ويوسوسونجدوى 
مهمن خالل القيام بما   . النبي صلى هللا عليه وسلم حر 

 
مليون شخص ،  50-40. تسبب في وفاة  ، وقتل الماليين من الناس جبارا. هذا الرجل الذي يدعى ستالين كان  يد على ذلكهناك مثال ج

هناك شخص هنا يدعي أنه  " . قال رجل لستالين . خالل الحرب اقترب منه شخص ، وكان ينتظر في الخارج معظمهم من المسلمين
.  كان يمكن أن يكون مفيد ا لنا " آخرون. سأل  طلب منه ستالين على الفور إطالق النار عليه. "المستقبل ، عراف يخبرك عنيستطيع أن 
. هذا دليل على أنه  قتل هنا ، وبالتالي لن يأتيلو كان مفيد ا ، لكان قد عرف أنه سي   " د سماع هذا السؤال ، قال ستالينعن "؟ لماذا قتلناه

 ؟ يفيد اآلخرين ليس له فائدة حتى لنفسه ، فكيف يمكنه أن
 

منع  النبي صلى هللا عليه وسلمو،   حرم ذلك. يعتقد الناس أنهم يعرفون األشياء ، لكن هللاوعصاة . إنهم فارغون  العرافون أناس فارغون
.  عن الطريق الصحيح يضلنا. هللا ال  . هللا يحفظنا . كما قلنا ، هناك الكثير من الضرر في ذلك . إن اللجوء إليهم ليس باألمر الجيدذلك 
 . من هللا التوفيقو

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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