
 
 
 
 

 
  

 

 شيئا طبيعيا الشر ال تجعل
 

 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
 

. يرى  الحقيقة هذه هي.  نفس أمر هللارسول هللا  حيث أن كالمرسول هللا ،  ". صدق ن في رمضانيطاالشيتصفد  الكريم " نبينايقول 

. هؤالء يتجاهلون  شياطين البشر ، أسوأ،  اإلنسشياطين لكن و،  تصفدفإن شياطين الجن  لك. لذمرعب الناس اآلن مرة أخرى أن العالم 

، وهو ما يعني التسبب في الفساد " فساد األرض " . ما يريدون القيام به هو  . إنهم ال يهتمون بأي شيء الكتب واإلنسانية، األنبياء ، هللا 

 يدعون.  لسوء الحظ ، لم يتغيروا. إنهم أسوأ من الشيطان . ن وجميع األهداف الجيدةاألديا ، على األرض ، إلفساد كل شيء مثل البشر

. ال مرعبة  الشريرالشر ، ونهاية  هدفهم.  المسلمين والد. هللا يحفظ أ . هللا يحفظنا من شرهم شيئًا ، ثم يأخذونه بعناد ويصرون عليه

 . . وكل من يخدعه يصبح شريًكا لذنوب هذا الشخص حتى يوم القيامة ينقلب عليه بداًل من ذلك ويؤذيه لكنو،  هدفهيستفيد من 

يجب على المرء .  . عندما تشهد شيئًا ، وال يمكنك تغييره حتى من بعيد ينظر إلى هذه األشياء على أنها طبيعيةال أن على المسلم يجب 

. أي شيء مخالف ألمر هللا ، يجب أن نقول أنه أمر شرير ، . نحن لسنا سعداء به " "هذا خطأهذا باطال ال نرضى به ". اللهم " أن يقول 

. بخالف ذلك ،  كما لو كنت قد وافقت على الشر ، كما لو كان طبيعيا لن تكونيحفظنا ، هللا . هللا يغفر لنا ". ثم به ونحن لسنا راضين 

يقول نحن ال ل أنه عندما يشهد المرء شيئاً شريراً ، الشيخ يقو موالنا.  في وضع قبوله ، وستتلقى أنت أيًضا الضرر الناتج عن ذلك تكون

ليس  جعل األمر طبيعيا.  . هللا يهدينا ". يجب على المرء أن يتفاعل ضده دائما هذا ليس طبيعيًا " . يجب على المرء أن يقولنرضى به 

.  ويساعدنااألجر هللا  يعطينا. يجب علينا دائما أن نكون ضد ذلك ، حتى  كصديق المعصيةيأخذ ال لمرء أن يجب على ا.  بالشيء الجيد

 . من هللا التوفيقو . اإلنسشياطين هللا يحفظنا من 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1441 رمضان 4-2020/6- 29 


