
 
 
 
 
 
  

 
 الصالحینتشبَّھَ ب

 

 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
 

 ملسو هيلع هللا ىلصیقول نبینا الكریم 
 من تشبَّھَ بقوٍم فَھَو مْنھم

 
هللا  مثل أولیاء، الصالحین. حاول أن تكون مثل الصالحینتمنى أن تكون مثل فھو واحد منھم. لذلك،  ،من یرید أن یكون كأناس من قبیلة

 ، فأنت منھم أیًضا. لن یكون لدیك نھایة جیدة.أن تكون مثل األشرار تدرا إذا، وإال. النجاة وتفوزحتى تصل إلى  هلالج لج
. 

بالمالبس. ترتدي جبة  ینخدعوا، ألن الناس قد من الداخل تتشبھ، من المھم أن لكن بدالً من المالبسوالمالبس أیًضا. ب التشبھیمكنك 
 ،أوالً بالصفة  التشبھعلیك كنت ترید أن تكون متشابھً، . إنھ نفاق مباشر. إذا ھذا لیس تشبھ. تریدهوعمامة لیصدقك الناس ویفعلون ما 

، مثل تكون مثل الشیطانیاء ولكن لدیك شیطان بداخلك. سولمن األأنك فإنھم سیفترضون  ،مھم. وإال التشبھھذا  أدبھم.علیك أن تأخذ من 
خل والخارج. نفس الشيء من الدا . یجب أن تكونب الصحابة والمشایخدأك ،ملسو هيلع هللا ىلص المنافقین. المھم أن تكون أخالقك مثل أخالق نبینا الكریم

 داخل الشخص أھم من الخارج.الداخل أكثر أھمیة. 
. 

، یمكن جھدًا وحاول. حتى لو كان قلیل ، ابذلفي كل شيء التشبھ بھمفائدة لنا. إذا لم تستطع  ةالجمیل وصفاتھمأخالقھم الجمیلة ب التشبھ
تكون مثل األشخاص عدیمي  عندما لبقیة األشخاص غیر المجدیین. شبیھتكون ، سوإالللناس كبح جماح أنفسھم عن الكذب والغش. 

األذى. تضع ب، وتسبب لھم المعاناة للناستسبب مؤھالً الرتداء تلك المالبس و، ألنك لست بھماكون أكبر من عقیك سباالفائدة، فإن عق
 أخالقھمإلنقاذ الناس من  -، ھذا ھو اإلسالم . ھذه ھي الطریقةنفوسھم تربیةالمسلمین تحت الشبھات. ھذا شيء مھم جدا. یجب على الناس 

. نرجو أن نكون نفس الشيء من الداخل والخارج إن شاء هللا. لنفوسناال یتركنا  هلالج لج هللا لصالحین إن شاء هللا.ا یشبھونالسیئة وجعلھم 
یھدي الناس   هلالج لجحفظنا. ماذا نستطیع ان نفعل؟ هللاهللا یالجمیع. ب یشكون، فإنھم اصبحوا كذلكحفظنا هللا. نظًرا ألن الكثیر من الناس 

 . ومن هللا التوفیق لیكونوا على الطریق الصحیح إن شاء هللا.
 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 صفر 10-2021/42- 01 
 


