
 
 
 
 

 
  
 

 طبيعة البشر
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد
 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم

 ِّ  فَلَيُغَي ُِّرنَّ َخْلَق ّللاَّ

. في الماضي ،  ولكنهم اآلن يحاولون بجد أكبرفي القرن الماضي  اموجود اآلن ، لقد كان إنه آخر الزمان.  يريدون تغيير ما خلقه هللا

ثم ومن ، قاموا بتغيير ما بداخلها من أجل تحقيق ربح أعلى ،  االحق . هذا ال يعتبر تغييرو ،األشجار وكانوا يحاولون تغيير النباتات 

ه بحسب مصلحتهم وا خلقه هللا وأن يصنع. يريدون أن يغيروا م . واآلن يريدون تغيير البشر كما يحلو لهم حاولوا فعل ذلك مع الحيوانات

 رائهم .آليريدون تغيير البشر وفقًا  لك. إنهم ال يحبون ما خلقه هللا ، لذ . يعتقدون أنهم يقومون بعمل جيد وما يعتقدون أنه مفيد لهم

"ال ، إنها ليست طبيعة  "هذه هي طبيعة البشر". يقولون . نقول عن كل ما سيحدث منذ البداية ونحن نعيش هذه األيام اآلن هلالج لجهللا  أخبر

 نفسكستأخذك  . ، فهذا ما يريدون فعله تريد نفسهم". مهما  نفسهم. يجب أن يكون البشر قادرين على فعل ما يريدون وكما تريد  البشر

 تحكمت. ولكن إذا  تفعلها ستكون أشياء سيئة ، فإن األشياء التي نفسكخلف  سرت. إذا ة وفي اآلخر الدنيا هوالشر في هذ السوءإلى طرق 

 . وستقوم باألعمال الصالحة الجيدةفي ذلك الوقت ستنجح في تحقيق األشياء ،  هلالج لجما يريده هللا  ولكنتفعل ما تريده  مول نفسكفي 

. أولئك الذين يعارضونه ال يستطيعون فعل أي شيء ، وبينما  . كل ما يفعله جميل . خلقها كما ينبغي أن تكون خلق هللا كل شيء جميل

. أثناء محاولة فعل الخير يصبح األمر سيئًا وهذا  يضرون أنفسهم ،ويعرضونها للخطر  يخربونهايحاولون القيام ببعض األشياء ، فإنهم 

ال يؤمنون باهلل ، فيجدون عقابهم في الدنيا من الكفار الذين  يأتي.  يحدث هذا بسبب الكفراألحيان  معظمفي  . كل شيء ينطبق على

أمر هللا ، فستكون  تعص  . إذا قبلت ذلك ولم  سبب وراءههناك . لقد خلق كل شيء بحكمة و بال فائدة أي شخص. لم يخلق هللا  واآلخرة

 . لعمل وفقًا لهال هاالتي نحتاج وأصوله. كل شيء له طبيعته البشرية تؤذي نفسك وتؤذي . إذا لم تقبل ، فس مرتاًحا

. يقولون إنهم  ؟ من خالل القيام بأشياء خارج قوانين الطبيعة ، كيف يحدث ذلك البشر. إلنهاء البشرية اآلن يحاولون ببطء القضاء على 

ضاء الق،  ه؟ هذا ما يريدونل ؟ كيف سيستمر النس . عندما يحدث هذا ، من أين سيأتي األطفال متزوجون ، رجل لرجل وامرأة المرأة

، : في إفريقيا  . إنهم يحاولون فرض هذا بالقوة في كل مكان . إنهم يّدعون أنه أمر جيد وبفعلهم هذا فإنهم يخدعون الناسعلى البشرية 

 نزلي. وغضب هللا ينزل على الناس وليس البركة ولكن  هذا االنحراف في كل مكان نشرإنهم يحاولون  . تركيا وفي كل مكان ، آسيا 

. ما يقولونه ويدعونه كان  . ما شاء هللا حفظناهللا ي.  مما يفعله الناس تأتي ا. إنه من أين تأتي كل هذه األشياء يتعجبون. الناس العذاب 

  . من هللا التوفيقو . حفظ العالم اإلسالمي والمسلمينهللا ي.  حفظناهللا ي. يفوز هللا  على طريق. من سار  يصبح عقابًا لهم

 الفاتحة .
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