
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  ملسو هيلع هللا ىلص قدوةأفضل  واتبعإ

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ   لَّقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل �َّ

 
ما  نتبعویالذین ، ملسو هيلع هللا ىلصھ نتبعویالناس الذین . لكم قدوة وأن تعالیمھ خیرخیر  ملسو هيلع هللا ىلصریم أن نبینا الك یقول هللا عز وجل

 .هلالج لج فضائل هللا ورحمتھ ینالون، ملسو هيلع هللا ىلص فعلھ
 

أن هللا ال  حیثذا ك. األنبیاء معصومون مما یعني أن صفاتھم ھخیركل ما فعلھ نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم 
ّ یُ  ملسو هيلع هللا ىلصرتكاب معصیة. ونبینا الكریم إیسمح لھم ب بما أنھ ال یوجد نبي بعد نبینا الكریم  م اإلسالم والدین بكل تفاصیلھ.عل

ْسَالُم"  األنبیاء لسائرظھر كل الخیرات. وبالنسبة ، فإن نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم یُ ملسو هيلع هللا ىلص ِ اْإلِ  -"إِنَّ الِدّیَن ِعندَ �َّ
 اإلسالم دین جمیع األنبیاء.

 

 ً كون بعض األشیاء حالًال وبعض األشیاء حرام. ت، ي إلى نبي، كان یتغیرنبمن  وباإلنتقالمن آدم علیھ السالم  بدءا
فإن كل ما فعلھ نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم لن  ،. لذلكملسو هيلع هللا ىلص مع الوقت اكتمل الدین بنبینا الكریم شیئا فشیئاولكن 

ینالون س ملسو هيلع هللا ىلصنة نبینا الكریم الذین یؤدون سُ الفرض والنفل.  ،نةھناك السُ نتھ. تبعھ یؤدي سُ یمن  یتغیر بعد اآلن.
 ،عشرة أضعاف، وألشیاء أخرى مئة ضعف. ویستمر ھكذا ینال. بالنسبة لبعض األشیاء هلالج لج من هللاوالثواب جر األ

كلما ، نا أكثرعمل كلما٪. ولكن 100، ال یمكننا فعل كل شيء بنسبة ملسو هيلع هللا ىلصتباع نھج نبینا الكریم إ، بأكثر وأكثر. لذلك
 التي نحصل علیھا. الفوائدزادت 

 

أرسل رحمة لھذه األمة. بما أننا  ملسو هيلع هللا ىلص. ونبینا الكریم ؤونانا خطّ لّ ن الخطأ. كُ ع، الناس لیسوا معصومین بالتأكید
أمر ، فھذا استمر بالمعاصيب ولكنھ یتُ  مول وإذا أصّر المرءیغفر. س هلالج لجهللا  ، فإننرتكب معصیة ونتوب ونستغفر

 .، باب توبة هللا عز وجل مفتوح یتوبلمن بالنسبة مختلف. ولكن 
 

عتبر كافًرا. ال عمدًا یُ  ملسو هيلع هللا ىلص صبح ضدهأونھ عطریق نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم ھو الطریق النافع. ومن خرج 
لت أن ھذا حالل إذا ق هللا عز وجل الحالل والحرام. بیّن. لقد وفقا آلرائنایمكننا أن نقول ما ھو الحالل والحرام 

فأنت في الكفر.  ،. وإن لم تكن مسلمااكبیر ذنبا، فإنك ترتكب رتكب خطأً كبیراً. إذا كنت مسلما، فأنت توھذا حرام
 كالھما واضحا.أشیاء ال تعرفھا. عن أشیاء ال تعرفھا. وال تقل حرام عن حالل . ال تقل هلالج لج حفظنا هللا

 

نا التي ارتكبناھا بعلم أو بغیر علم. ءذنوبنا وأخطا هلالج لجال أحد كامل. على الجمیع أن یتوب ویستغفر حتى یغفر هللا 
 ه، عن ھذملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  ةأن ال یفصلنا عن طریق نرجوال یفصلنا عن الطریق الصحیح. هللا . هلالج لجهللا سیغفرھا 

 حة.. الفاتومن هللا التوفیق إن شاء هللا. ةالجمیل ةالطریق
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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