
 
 
 
 

 
  

 
 

 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
 

 يقول نبينا الكريم في الحديث الشريف
 

 الفتنة نائمة لعن هللا من أيقظها
 

. والذين لعنهم  ، لعنة هللا عليهم ونها ملعونيفي الفتنة ، ألن المتورطين فيها ومسبب تتورطوا. ال  آخر الزمان ، زمن الفتنةفي نحن نعيش 
. يعتقد الناس أحيانًا أنهم يفعلون شيئًا جيًدا ،  ايضا ملعونمثله من هللا ، و هليسوا صالحين ألن الشيطان ملعون ، وكان أول من لعن -هللا 

نحن نعيش في آخر الزمان ، ، . كما قلنا  الخير أبًدا اللناس ، ال ينتج عنه ئالفتنة شيء سي . لكنهم يصبحون دون قصد أداة في تلك الفتنة
سبب لكل أنواع اآلالم  ا. إنه والمصائب المشاكلوالكآبة ، حلّت  ةمت الظلاللعنة ، حلمع حفظنا من الفتنة ، ألنه إذا جاءت الفتنة هللا ي

، مهما حاولوا إظهاره على أنه خير ،  ه شرانية ، وعندما يظهره على أنإلنسلشيئًا على أنه خير ، فهو خير لنا و . عندما يُظِهر هللا والشر
 فقط . وشر ، ولن ينفع أبًدا ، سيؤذي ئفهو سي

 
. وبما أنه ملعون فهم ملعونون ايضا . هناك الكثير من األشخاص الذين يتبعون الشيطان  طبعا المسبب للفتنة هو الشيطان وسيكون أداة

بعون الفتنة ، فعلينا أن نقول لهم إن هذا . إذا كان هناك آخرون ممن يت أن ننصحهم باالبتعاد عن الفتنة وعدم اتباع اآلخرين علينا الواجب
 يخترعونهاهؤالء الناس ال يمكن أن يكونوا على حق ألن األشياء التي  . في قلوبهم ئليس بالشيء الجيد ، ويجب أن يعلموا أنه أمر سي

. إنهم  فهي تتعارض مع الطبيعة البشرية وتتعارض مع كل شيء، ولكن على عكسها تماًما  تماًما مع أوامر هللاويطلبونها تتعارض 
يحاولون إنقاذ الشخص منه بقطعه  لك" ، لذ"دعونا نقطعه يقولون ورم سرطاني ألطباء أنه، عندما يكتشف ا الورم السرطانييشبهون 

هللا . تكثر الفتن الكبيرة في آخر الزمان  حفظنا جميعاهللا ي.  ، هناك عقاب لهم في الدنيا واآلخرة لفتنةبالنسبة ل هنفساألمر  . والتخلص منه

  . من هللا التوفيقو . الفتنة إن شاء هللا يصاحب ويقطع ويرمي مسببال. هللا يرسل  حفظنا منهاي
 

 الفاتحة .
 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1442 ىاألول جمادى 1-2021/22- 6 


