
 
 
 
 

 
  

 

 ستشارةاإل
 

 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
 

، من السنة أن نسأل  لألمور غير المنجزة. بالنسبة  عندما تكون على وشك االنخراط في مشروع فمن السنة القيام باالستشارة

، يء آخر، أو أي ش يأتواأم ال ، سواء كنت ستذهب أو يجب أن  اكان هناك ربح فيه وما إذا، القيام بها ما إذا كان جيًدا ومفيًدا 

. معظم األعمال التي تتم دون استشارة ال تفيد أي شخص ، وتنتهي في األذى ال داعي لإلستعجال .  ال ضرر في االستشارة

 . والخسارة

. وأهل الطريقة ويستشيروا ن يسألوا آخر ، لذلك يجب على الناس العاديين أيًضا أهناك عقل أنه فوق كل عقل  جدادنايقول أ

نبينا . وهذا يتوافق مع سنة  . هناك فائدة في القيام بذلك عندما يكونون في وضع صعب عليهم استشارة شيخهم أو أزواجهم

فائدة  موبدون علم ، أحياًنا يرى الناس شيئًا جيًدا لكنه سيئ وليس له وإال.  اإلنسان اصلى هللا عليه وسلم ويستفيد منه الكريم

 مهمة . اإلستشارةسبب الهذا ل،  القيام به. لن يفيدهم  فيه

. التشاور هو في الحقيقة البحث عن شيء ما لمعرفة ما  . نحن نتحدث عن االستشارة ارة واالستخارةشيخلط الناس بين االست

 هللا ويترك على يتوكلثم ومن ، كل مشروع المرء اوال ان يستشير في . لذلك يجب على به إذا كانت هناك فائدة في القيام 

 من عليها مؤتمنأنت . أموالك وممتلكاتك  . بعد ذلك ، قم بذلك وافعله ، وبهذه الطريقة ستبقي نفسك في وضع آمناألمر له 

على ما يرام ، إن  أموركم. نرجو أن تسير  . هللا يرزقنا الوسائل الحالل النقية هللا نا. حفظا أن تضيعه حقك. ليس من  هللاقِبل 

 . من هللا التوفيقو . شاء هللا

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1441 شوال 6-2020/51- 7 


