
 

 

 

 بالمظاهر واال تنغر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم . بسم هللا الرحمن الرحيم .

نَّكُمُ  فاََل "  ُ  تَغُرَّ نَّكُم َولَ  الدُّْنيَا اْلَحيَاة ِ  يَغُرَّ " اْلغَُرورُ  بِاّللَّ  

نَّكُمُ  فاََل "  ُ  تَغُرَّ  ، آخر شيء أي أو القذارةب تنغر ذبابةال مثل وتماما.  بالمظاهر جدا هتموني الناس معظم.  الكريمة اآلية قولت ،" الدُّْنيَا اْلَحيَاة

 .يتباهون الناس  كان مهما المهم باألمر ليس الغرور لذلك. طريقهم  يضلون ،ويخسرون  بالمظاهر الناس ينغر

لديه  الرجل هذا ولكن " يقولون ثم. ون هربيو ونضربي جدا اءغنيأ أنهم على أنفسهم ونظهري. ذلك معظم الوقت  ونيفعل ايضا نوالدجال

 يمكن ، دنيويةال ألمورل يهم ل. فقط  الناس خداعول لعرضل هاارتشا أو هااستأجر ! " جميعها مزيفة ذلكل . الممتلكات هذهو السيارة هذه

 أو الدنيا أجل من آخرتهم أن ل يبيعوا الناس يجب على.  مهما ليس هذا ،واإلستياء  بالحزن يُصابون قد.  المال بعض يخسروا أن للناس

 . للعرض

 ل ، حال أي على ضلوا لقد.  وذاك هذا يقولون والمتعلمين المثقفين طبقة كل ألن خلفهم يذهبون ، حسنا ، سيدي يا هو ما لي قل لذلك

 يكونوا أن عليهم بد ل.  الشيطان أتباع واأصبح ، هللا جنود واصبحي أن من بدل.  الشيطان جنود أصبحوا وقد ، يفعلون ماذا يعرفون

 . اآلخرة في وسيعانون ،الدنيا  في محتقرين

نَّكُمُ  فاََل "  وجل عز هللا يقول!" تنغروا  ل " ُ  تَغُرَّ نَّكُم َولَ  الدُّْنيَا اْلَحيَاة ِ  يَغُرَّ  ل.  ن مغروري ونزالي ل البشر ولكن يحذرنا. " اْلغَُرورُ  بِاّللَّ

 . يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ، بالمعروف األمر من وبدل ، باطل والحق ،أبيض  األسود يظهرون. ين ثرثارال هؤلءب تنغروا

 .فسيعانون  ،يهتدوا  لم اذا. الهداية  يجدوانرجو أن  ،لم يهتدوا  إذا.  أنفسهم على شرهم عكسي هللا .األشخاص بهؤلءتنغروا  ول واتتبع ل

 من المزيد عاخد يجري ولكن ،ينخدعون بهم  الشباب من ليسوا الذين أولئك حتى. يرتكبون الذنوب  حقا الشباب ألن ، األطفال يحفظ هللا

 في يتقدمون عندما ثم. م غيره من أكثر همعاخد مويت. ن وعيامج نهمأ ويقولون ،يتباهون  ،متكبرين  اصبحوا انهم ، قلنا كما.  الشباب

 .ينزلق ويرحل  هموبعض ، كثيرا فعل ما على ندمي بعضهم ، السن

 ل ،ينتبهون علينا  ل ، ذلك وحدثهذا  حدث " يقولون ثم.  النار وسط في ترميهمو بالجامعات اللتحاق على والبنات األولد تحث األسر 

 هللا. يدربون أولدك  اآلخرين تدع ثم ومن ، المنزل في ستربي أولدك أول. حول ذلك  حذرا تكون أن عليك.  يحدث لن طبعا". نا يتقبلون

 ومن هللا التوفيق . . هللا يبقينا بأمان. إنه زمن الفوضى .  الشيطان شرور من محمد أمةيحفظ 

 . الفاتحة

 مولنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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