
 
 
 
 
 
  

 
اِدقِینَ   والصالحین كُونُوا َمَع الصَّ

 

 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
اِدقِینَ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن  َ َوكُونُوا َمَع الصَّ  آَمنُوا اتَّقُوا �َّ

 
ویجب أن یبتعدوا عن السیئین.  الصالحینمع یجب أن یكون الصالحون مع الصادقین والصالحین.  ونواھذا أمر هللا عز وجل. اتقوا هللا وك

لكن یجب أن نعرف ھذا لیس الرتكاب و. مینحاالر أرحم ،رحیمال ھو غفور. هللاھو الهللا  .هلالج لج تجنب ما یبغض هللاأن تھو  هلالج لجهللا  وأن تتقي
. ھذه مسألة أخرى. ولكن من أنت مرتكب للذنوبوهللا عز وجل  ان تلتقي. لیس من اللطیف المعاصيولكن لنخاف من ارتكاب  المعاصي

 المھم معرفة أن أمر هللا ھو أن تكون مع الصادقین والصالحین.
. 

كذابین. إذا قام الذین الال تكن مع  المنافقین. ال تكن مع الظالمین. ناس وال یغشون الناس. ال تكن معكن مع الصادقین الذین ال یؤذون ال
أن  هلالج لج، فمن األفضل االبتعاد عنھم. ومن حكمة هللا لكن إذا لم یفعلوا ذلكو، فیمكنك أن تكون معھم. بتربیة نفوسھملدیھم مثل ھذه الصفات 

من أجل  الطرقبون جمیع ، فإنھم یجرّ نفوسھموعندما یركضون خلف  .نفوسھم خلفیركضون وبعیدین عن الطریق  من الناس كثیرال
. ال تقابل بأن یتقوه هلالج لجهللا بینما یأمرھم ھم یفعلون كل شيء وال یرون ضرًرا، . إنحراموما ھو  حالل. ال یعرفون ما ھو نفوسھمإرضاء 

 الصالحین.خجل من أفعالك. كن مع ا. هلالج لجخجل أمام هللا اهللا عز وجل بھذه الصفات. 
. 

، فإنھ مع األشرار المرء، یصبح أفضل. وعندما یكون االصالحینمع  الصالح، العنب یتغیر لونھ بجانب العنب اآلخر. عندما یكون یقولون
، یبدأ في فعل ما األشرار ال بأس". عندما یكون مع "ھو یفعل ذلك. لماذا ال یمكنني فعل ذلك؟ بقولھ أھل ھذا الزمانیفعل نفس الشيء مثل 

مع  الصالحون"الطَّیِّبُوَن ِللطَّیِّبَاِت".  هللا عز وجل یقول. الصالحینابتعد عن األماكن السیئة واألشرار. كن دائما مع  ،لذلك یفعلونھ.
تفضل األشیاء النفس . أنفسناور حفظنا من شرهللا ی ن واألشرار مع األشرار.یالطیبون مع الطیب ،لزواجل بالنسبة. نفس الشيء الصالحین

مع الصالحین ونبتعد عن  ویجعلنا. نفوسنانطیع یجعلنا حفظنا وال هللا ی ،. لذلكالنفسالسیئة على األشیاء الجیدة. األشیاء الجیدة صعبة على 
 . ومن هللا التوفیق السیئین إن شاء هللا.

 
 الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 صفر 9-2021/5- 12 

 


