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 ملسو هيلع هللا ىلص تشبھوا بنبینا الكریم

 

 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
 

 یقول ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
 َمْن تََشبَّھَ بِقَْوٍم فَُھَو ِمْنُھمْ 

 
، الزمان بما أنھ آخر، لكن في الوقت الحاضرووتقبلوا أفعالھم وتقالیدھم. لم یھتموا بتقالید اآلخرین.  كثیرا، أحب الجمیع أمتھم الماضيفي 

. العالم كلھ یحبھا ویتبعھا. الكل االبعض. الكل یرید أن یكون متشابًھا. ھناك شيء یسمى الموضة اخترعوھ ھفإن العالم كلھ یشبھ بعض
 یرید أن یبدو عصري.

. 
، یریدون العالمات جانبًا، فھم یریدون الشيء نفسھ التشبھبالطبع. دعونا نتخطاه. لقد ذھب الناس إلى أبعد من ذلك. اترك  الظاھر،في ھذا 

التجاریة. إنھم یریدون أن یرتدوا نفس الشيء ویفعلوا الشيء نفسھ. لقد نشروا ھذا المرض في جمیع أنحاء العالم بحیث یبدو الناس مثل 
الناس بطریقة  بة الشیطان. ال بأس عندما یرتديوھذه لع ال یؤمنون با�.الذین ، من یریدون أن یكون الناس منھملبعض. بعضھم ا
، یأخذوا تقالیدھم وأفكارھم السیئة، وأن بة في أن یكونوا مثلھم من الداخل، وأن یفعلوا نفس األشیاءلكن األھم من ذلك ھو الرغو. محتشمة

 من ھؤالء الناس. یقصدونھ بأن یكونواالرئیسي. ھذا ما  األمرمن الداخل. ھذا ھو  للتشبھ بھمل
. 

"( ، فأنت منال تبدو مسلماً وال تحب اإلسالم عندما أمة المرء أحب  إذاحدیث). ھؤالء الناس. وعندما تكون منھم "أَْلَمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ
أیًضا بسبب  النار، سیذھب إلى في اآلخرة ویكون معھم. معاذ هللاھم بیجتمع س ،حفظنا هللا ،خارج اإلسالم روآخرین وأمأشخاص  ،أخرى

 تفضیلھ لھم.
. 

وصحابتھ. یجب أن تحبھم. یجب أن تحب ما فعلوه ، ألن ما فعلوه  ملسو هيلع هللا ىلصھو نبینا الكریم  التشبھ بھومحاولة  حبھ ،ما یجب على الناس تفضیلھ
 بالیمكنك سردھا ، النجاسة، الغدر، كل أنواع الخزيلدیھم ن والجیدة. الباق الصفاتوخیر وكرم لكل الناس. لدیھم كل ، جمیل فعاھو ن

الناس أن یكونوا مثلھم. حفظنا هللا. لیس لدیھم یحاول عرف ما فعلوه. واال آخرین و وطل قومذا اآلن. إنھم یفعلون ما یفعلھ كالناس ھ .ایةنھ
، ألن تلك األفكار ضد الطبیعة البشریة ومخالفة ألوامر عد عنھم ویكره أفكارھمأن یبت الذكي. یجب على یتشبھون بھیحبونھ أو  طرفأي 
لشیطان. یمكنك أن تكون مثل الشیطان أو با یتشبھون ماعند یوسخونھالكن الناس و. جمیلةخلق هللا عز وجل الطبیعة البشریة  .هلالج لج هللا

 .الجمیلة ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  بصفات تتشبھ
. 

في كل مكان یحاولون جعل  ،یالحقون الناس بال ھوادة. إنھم ال یتركونھم وشأنھم. في كل دقیقةدائما ، ألنھم . إنھ أمر صعبیعیننا هللا
ومن هللا  .شبابھمأطفال المسلمین وكبارھم و ،حفظ المسلمینهللا ی. علیھمشرھم  إن شاء هللا یرتدحفظنا من شرھم. هللا یالناس مثلھم. 
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