
 

 

 
 
 
 
 
 

 
اِدقِینَ   ُكونُوا َمَع الصَّ

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

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

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیمأعوذ با� من الشیطان الرجیم 
اِدقِینَ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا  َ َوُكونُوا َمَع الصَّ َّ� 

 
كونوا مع الصادقین. كونوا مع المؤمنین ". ھناك أمر أن یجتمع "هللا عز وجل للمؤمنین  یقول

 ببعضھم البعض. ویبقوا مع الصالحون
 

ھذه في منتشر  ھذا، لكن لسوء الحظوھو أخطر شيء.  السوء ألن صاحب، عن األشرار واابتعد
بل یسیئون إلیك. لیس لدیھم سوى  ،سیئون من جمیع النواحي. ال یفعلون أي خیر األصحاباألیام. 

أنھم مخلصون جدًا وجیدون جدًا. لكنھم یتركونك بالمصالح الشخصیة. یعتقد بعض الطاھرون 
 ، فھم یعملون ضدك.ك. ناھیك عن تركألبسط األمور

 
الصادقین. إذا كنت مع  معكون توأن  تختار الصالحین علیك أن ، فإن هللا عز وجل یقوللذلك

یكون معك في اآلخرة. سوفي اآلخرة.  في الدنیاساعدك یُ ، فھذا یكفي. سصالح بدالً من ألفشخص 
 تركك في المنتصف.، وستُ الدنیا هفي ھذ أبسط األمورك عند ونسیترك خرینآلالكن و
 

سیئة. إنھم ال یستمعون  تھم، نھایحفظھمهللا یمعًا دون وعي.  والدمن الشباب واأل الكثیریتسكع 
بعونھم حتى یسقطوا أرًضا. وبعد ھاتھم وال ألي شخص منذ الصغر. یتلعائالتھم وال آلبائھم وال ألم

 ون اآلخرین.مثلھم ویؤذلیكونوا جدد أشخاص ذلك یریدون 
 

. ھناك جداكل أوامر هللا عز وجل جمیلة. یجب أن ننتبھ لھذا األمر. نحن نعیش في زمن خطیر 
 اإلمتحانتمرد وإنكار في كل مكان. یعتقدون أنھا مھارة ویقومون بنشرھا. كل من یجتاز ھذا 

وھو مع مثل ھؤالء سیكون في الخسارة. هللا یحفظنا. إن شاء هللا ،  نفسھلكن من یطیع وسیفوز. 
مع الذین و هلالج لج، مع الذین یحبون هللا ینالموثوق، ونرجو أن نكون جمیعًا مع الصادقین، الصالحین

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .هلالج لجیتقون هللا 
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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