
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 أسوأ صفة في اإلنسان

 
. 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.
 

في النار".  الكبریاء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منھما قذفتھ "هللا عز وجل  یقول
، لقد فعلت شخاص الذین یقولون "لقد فعلت ھذامن قصور في العقل. األ الحقیقةیعانون في  المتكبرون

 خیبة األمل.بذلك" ویشعرون بالفخر دائًما ینتھي بھم األمر 
. 

جعل الناس أن إلى  واستمر ذلك. اعبدني". م"أنا ربك قال فرعون ،إلى أي مدى یذھب الكبریاء؟ منذ القدم
یفعل كل شيء. هللا عز  هلالج لج. هللا یخزیك، فھذا جدًا اً متكبرھ. من أنت حتى یعبدك الناس؟ عندما تكون یعبدون
لقد فعلت ھذا من أجلھم، لقد  "لقد أنقذتھم. ناس الذین ال یعرفون ھذا یقولونوسیلة للناس. ال یجعلكوجل 

یفضلون أنفسھم أكثر من یسمیھ علماء النفس "وھم العظمة". الناس الذین  ".فعلت ذلك. أنا رجل عظیم
بأنفسھم. ذلك ا یعتقدون أنھم فعلوھؤالء، اإلیمان  فاعِض شیئاً من خالل  هلالج لجالالزم لدیھم ھذا. إذا فعل هللا 

وما زال مستمراً. منذ  القدمجعل الناس یعبدونھم. لقد كان األمر كذلك منذ ل" ویسعون ربكمیقولون "أنا 
 ة.قیامال الى یوم، فھو موجود وسیستمر الدنیا هھذفي یعیشون البشر  أن، وطالما الدنیاخلق 

. 
ر فكّ فال تفسدھا بل  ،لدیك أعمال صالحة "أنا خادم". إذا كان اویقولو حدّھم، یجب أن یعرف الناس لذلك

 یدینمثل اآلخرین. لدیك أنت فقط إلھ؟ تكون یمكن أن ". كیف ربكم، تقول "أنا كفیھا. لكن عندما تفقد عقل
واحد. وھو ال هلالج لجوتذھب إلى المرحاض. هللا لیس كذلك. هللا عز وجل ھو هللا. ھو  ،شرب، تأكل وتورجلین

، أولئك الذین یفتخرون بأنفسھم كثیًرا ف الناس ھذا جیدًا. لكن كما قلناالذي خلق كل شيء. یجب أن یعر هلالج لج
 یفقدون عقولھم في النھایة. هللا یحفظنا.

. 
كبریاء لي. من یلمس المع أي شخص.  الي. لن أشاركھ ھذه الصفة" هللا عز وجل یقول. صفة ھذه أسوأ

 . هللا یحفظنا."ئكبریائي سینتھي بھ األمر بشكل سی
. 

، یتسببون ي منفعةھؤالء الناس. ھؤالء الناس ال یجلبون أ اتباعحفظ الناس من شرھم. ال یمكنك هللا ی
، فسیبقون في ما لم یكن لدیھم اآلخرةائدة. طال، فلن یكون لھ أي ف. حتى لو قدموا لك العالم كلھفقطبالضرر 

ھؤالء  نزعإذا  ك.ال یمكنك أن تأخذ أي شيء. ما ستأخذه ھو إیمان ،الدنیا هھذ. كل شيء یبقى في الدنیا هھذ
هللا . هلالج لج ، ولیس علیھم أي التزام تجاھك. كل شيء من عند هللاعلیك أي التزام تجاھھم لیس ،الناس إیمانك

عز وجل. الشكر والحمد  �رزق الناس العقل والفھم حتى یفكروا. العبادة � عز وجل. الواجب یحفظنا وی
 عم تدوم علینا. ومن هللا التوفیق. الفاتحة.یجعل ھذه النِ  هللا� عز وجل على النعم التي یعطیھا. 
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، تسبیحات، صلواتھناك  من جمیع أنحاء العالم. اإلخوان یرسلونھا ،هلالج لجالحمد � . تم تالوة ختمة القرآن
الى نھدیھا وأصحابھ الكرام، و، أھل بیتھ ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم روح نھدیھا الى  ، تھلیل وتكبیر.سور وآیات

بنیة تقریب الخیر والحفظ من  .والمشایخ، وإلى أرواح جمیع األقارباألولیاء أرواح جمیع األنبیاء، 
الصحة هللا یحفظھم من أحوال ھذه الدنیا، بنیة الدخول في دائرة الحفظ، بنیة . ، ولتقویة إیمانناالشر

 الفاتحة.� تعالى  .الخیرلقدوم ، ووالعافیة
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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