
 
 
 
 
 
  

 
 األَْرَواُح ُجنُوٌد ُمَجنََّدةٌ 

 
 سید محمد رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم .وبركاتھ  هللا ورحمة علیكم السالم

 الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین
 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 
 ملسو هيلع هللا ىلص یقول نبینا الكریم

 األَْرَواُح ُجنُوٌد ُمَجنََّدةٌ فََما تَعَاَرَف ِمْنَھا ائْتَلََف َوَما تَنَاَكَر ِمْنَھا اْختَلَفَ 

، في ذلك الوقت من تآلف منھا.  تتعرف على بعضھا البعض األرواح، جعل هللا  ؟" ألست بربكم" سألھا ألول مرة األرواح خلق هللاعندما 
 . في ذلك الوقت ، سیكونون أیًضا مختلفین ولدیھم عداء تجاه بعضھم البعض ھنا منھا ومن تعارض،  الدنیا هاآلن في ھذ ابینھ فیما تآلفت

. أحیانًا  یومذلك الهللا في  أوجدھا، فقد  متآلفة أو متعارضة األرواح. فسواء كانت  . ھذا سر هللارواح األكان ھذا ھو الحال في یوم خلق 
رفوا ویتقابلوا احتى یتعهلالج لج مع بعضھم البعض وال یفعل اآلخرون ، لقد خلقھم هللا  بشكل جیدتنظر وتتساءل كیف یتعایش بعض الناس 

 . ویكونوا معًا

. الذین یحبون بعضھم  نعمة من هللا ، إنھانحب الطریقة السبب لھذا .  الطریقةوعلى ملسو هيلع هللا ىلص النبي  طریقعلى ومسلمین أنھ خلقنا هلالج لج الحمد � 
نعمة بركة و. إنھا  ؟ وھكذا یستمر ھذا الحب في ھذه الحیاة عندما نلتقي ھنا"ألست بربكم"یوم  األرواح ،بعضھم یوم خلق  قد أحبوا، ھنا 

إنھم أشخاص ال یحبون ھذه  . عدم اإلیمان والوقاحة ، الكفر ، یحبون األشیاء السیئة والقبیحة مثل الغدر عظیمة ألن مثل ھؤالء الناس ال
سیئة] ال ال اصحاب الصفات. وبنفس الطریقة ، ھؤالء األشخاص [ األشیاء ویحاولون االبتعاد عن األشخاص الذین لدیھم ھذه الصفات

. ال یستطیعون القضاء على ھؤالء  قدر اإلمكان یھملكنھم یحاولون أیًضا القضاء علووال یعتنون بھم أو یساعدونھم ،  الصالحینیحبون 
،  مما ھو مقدر لھ الجمیع. في اآلخرة سیأخذ على ھذا النحو ستمر م لدرجة أنھ الدنیا هفي ھذ الحال امثل ھذ ًدرقهلالج لج لكن هللا و،  الصالحین

علیھ شيء.  یصعبأصحاب الصفات السیئة  ألن الھدایة من عند هللا وال  یھدي . هللاونكون مع الصالحینمستمر بنا ح یجعلهللا  . نصیبھم
  . من هللا التوفیقو.  رسل لنا الصالحین إن شاء هللاهللا یدائما ،  بالصالحینونلتقي یوفقنا لذلك هللا 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر1442 األخرى جمادى 1-2021/1- 14 


