
 النفس الھروب من

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد
  .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز

 أیا كان.  نصیحةالمن  بغضب تشعر ال".  الدین النصیحة " الحدیث الشریف فيیقول  الكریم نارسول " الدین النصیحة "
 . الصفات أسوأ من كل ھو التكبر. مسألة فخر  اجعلھت وال اقبلھا، ا مصدرھ

 ةصف كان التكبر ألن. متكبرا  منھم اولم یكن أی. التكبر  من صحابةال حضرة جمیع حفظ صلى هللا علیھ وسلمالكریم  نبینا
 سواسیةنحن جمیعا  " كانوا یقولون. متكبرا  كونیرید أن ی ال مأیا منھ، هللا علیھ وسلم صلى  الكریم نبینا من قبل ةمكروھ
یحترمھم أشخاص  واكان الصحابة على الرغم من أن.  الطریقة أیضا یتصرفون بھذه كانوا ." بعضھا البعض فوق، لسنا 
 ". ھذا وذاكأنا  " ال یتكبرون على بعضھم البعض قائلین . التواضع ونظھری ونزالیال  مفإنھ ، الكریم نبینا ویحبھم

 ھناك أیضا. رضي هللا عنھ علي حضرة وكان. رضي هللا عنھ عمر ةحضر زمنفي  مجلسفي  یجلسون، كانوا  یوم ذات 
 ذاك أن في حین . بعض الناس من خالل الدخول في أشیاء شریرةیرید أن یفعل و،  في بعض األحیان ال یھدأ الشیطان

.  السعادة عصر أیضا كان،  األربعة الخلفاءزمن ، صلى هللا علیھ وسلم  سیدنا فترة ما بعد السعادة . عصر الوقت كان
خالل  رأسھرفع  لم یتمكن أحد من.  قمعھا بكر أبو حضرة، ولكن رضي هللا عنھ  بكر أبو ةحضر زمنفي  نشأت الفتنة
 استمروا بالمحاولة . ملكنھو عمر حضرة زمن

حضرة عمر قال      !" فورا تني أنت ظلم قائال " علي ةحضر وأثار غضبجاء رجل ، المذكور  المجلسعندما كان في 
وبطبیعة الحال كان  . " . دعونا نرى ما سیحدث ا البعضكمبعضحجج  ادحضاأمامھ و س. اجل نھض یا أبا الحسنا "

 عمر سیدنا. لدیھ نظرة استیاء  علي سیدنا. وكان  ھناككان ما وضح حق على الفور على كونھ و. على حق سیدنا علي 
 هللا قدسعنھ و، رضي هللا  عليسیدنا  ؟ " ؟ ماذا حدثھكذا باإلھانة  شعرتلماذا  " وسأل، مستاء  عليان سیدنا فھم 

ي تنرفع؟  ، ولیس یا علي ! لماذا تدعوني یا أبا الحسن یا عمر " . أجاب علینا إن شاء هللا نرجو ان تكون بركاتھسره ، 
 ت" لماذا جعل ،كنا اشتكینا في حین أنھ لو كان لنا، ". ضباغ اأنھذا السبب ل.  لي ھناك تحیز ظھرتأ.  بالقول أبو الحسن

 شعر.  علي ال یھمھ على اإلطالق سیدنا.  من ذلك سنشعر باإلستیاء والغضب "؟ رجل مثلي یجلس بجانب ھذا الرجل
 ھ علیھ .فضل ھنألحزن بال

أنھ لم  كانوا یقولون صحیحا، إن لم یكنصحیح،" "، كان صحیحا إذاالحقیقة). ( حقال یخافونانھم . الصحابة  ھكذا كانت
 . ومن هللا التوفیق . منھم كانا جزءاً  الخلق وحسن التواضع .حتى  أي شخص حقوق وننتھكی انھم لن . یكن

 الفاتحة .
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