
 
 
 
 
 
  

 
  إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ 

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
 إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْیَن أََخَوْیكُمْ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن 

 
فتنة ال.ا یكون من الصعب تنفیذ ھذا األمرعادة م. ملسو هيلع هللا ىلصالمسلمون إخوة. تصالح مع إخوانك. یجب أن تتعایش بشكل جید. إنھ أمر نبینا الكریم 

، األمر أسھل. عندما یحدث شيء ما ن، یكوألولئك الذین یسلكون طرقًا أخرى على الطریق الصحیح. بالنسبةالذین ھم بین أولئك تحدث 
، والذین ھم من ضھم البعض. ھناك الكثیر من الفتن لمن ھم على الطریق الصحیحیساعدون أو یدعمون بع ھمنرى في كثیر من األحیان أن

 مین. وإنھ ألمر جید.أن تتمنى نفس الشيء إلخوانك المسل ملسو هيلع هللا ىلص، فمن أمر نبینا الكریم ربعة. وحیث أنك ترید الخیر لنفسكاأل ھباأي من المذ
. 

ھم. یجب أن یكونوا سعداء ل، وأن یكونوا في سبیل هللا، وأن یكونوا سعداء ال یحتاجوا إلى أحدیتمنوا للناس أن على المؤمنین أن  یجب
 اسعید یكون، ال یكون الشیطان سعیًدا عندما تحدث األشیاء الجیدة للناس. لكن لسوء الحظو. ینمؤمنالعندما یحدث شيء جید إلخوانھم 

، فأنت في نفس المكان. ك أیًضا. وعندما تحدث أشیاء سیئة، فإنھا ستحدث لعندما تحدث أشیاء سیئة. بینما، عندما تحدث األشیاء الجیدة
، فإن كل شخص غني وفقیر یعیش بشكل جید، ستغرقون معھا جمیعًا. إذا كانت السفینة تسیر في نفس السفینة إذا غرقت السفینةانت 

 ید.بشكل ج
. 

 والصالحونلكن الناس والشیطان یحاولون تدمیره وعدم تركھ. األشرار یقفون بجانب بعضھم البعض. و. هلالج لجا� ب الظنھذا ھو حسن 
ة. الحسد یعني كره صفیتم منح الناس المزید من ھذه الما یبغض هللا. الحسد ھو أكبر صفة للشیطان. و ونفي فتنة الشیطان ویفعل ونیقع

تقول أن اإلنسان  ملسو هيلع هللا ىلصاالعتراض على ذلك مخالف �. ھناك أحادیث كثیرة عن نبینا الكریم . اأعطاھم هللا إیاھ وقدلآلخرین.  األشیاء الجیدة
 ھذه األیام.یتكرر في  ھذا األمرالزمان ،  آخرفي  بما أننالیس مؤمناً حقیقیاً إال إذا أحب المؤمنین اآلخرین. 

. 
أن یجعلھم هللا أفضل. أتمنى لھم أن یسیروا  تمنى، . إذا كانوا بخیروروحانیا، وبالتأكید سیأتي لنا نفس الخیر جسدیًا لجمیعالخیر ل نتمنى

ا حسد أحدا. عندما ترى شخًصا جیًدا، كن سعیدًا من أجلھ. إنھوأن یقدموا خدمات جیدة. ال ت بالحاللفي الطریق الصحیح وأن یكسبوا 
. هللا أنفسناحفظنا من شرور هللا یال ترید سوى الشر.  ونفسك. نفسك بسبب. وإال فإنك تسقط نفسكفي  ، للتحكمتربیة شخصیة لنفسك

 ھم إن شاء هللا.یشفی ، هللاكثیر من المرضىالإلیھا. ھناك  یصلوا أن نرجو، عندھمخیًرا. مھما كانت األھداف الجیدة یجزي المسلمین 
. 

 نھدیھا اوالت. اخیرال دالئل، والصلوات الشریفةتسبیحات السور، الیات واآل تھم القرآنیة،لم إلینا ختملقد أرسل إخواننا في جمیع أنحاء العا
، أرواح أجدادنا جمیعًاالى ، وح أئمة المذاھب األربعة والمشایخ، وأرواأرواح جمیع األنبیاءالى ، ووالصحابة بیتھ، وأھل لروح نبینا الكریم

 .تحققی، وللخیر أن أمواتنا، إلى أرواح جمیع وھالة سلطان  آنة قدس هللا سرھاحجة ال، ودس هللا سرهظم قموالنا الشیخ نا خصوصا الى
األھداف الجیدة للجمیع.  تتحققالم. أتمنى أن تنتھي اآلنرجو أن مریض. كل  يشفیُ  نرجو أننرجو أن یكون كل شيء خیرا إن شاء هللا. 

 دعاء. نرجو أن یكونوا وسیلة للخیر. نرجو قبول الشرورالظاھر وسائر  ،خفيممن الحفظنا هللا یحفظ من فتنة آخر الزمان. نرجو أن نُ 
من شر حفظنا هللا یذریتنا أناس طیبون. الشیطان یھاجم الصغار والكبار. من نرجو أن یكون  الذین یأتون الى ھنا من قریب وبعید.

 تعالى الفاتحة.  �وفي اآلخرة.  في الدنیا. نرجو أن تكون ھناك سعادة ارشراألالشیطان وشر 
والنا الشیخ محمد عادل الحقانيم  

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443محرم  9-2021/62- 3 
 


