
 

 

    

 أرنا الحق حقا والباطل باطال

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 يقول : نبينا الكريم

 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه

 ." اجتنابهوأرنا الباطل باطال وارزقنا .  نا الحق حقا وارزقنا اتباعهرأ!  يا هللا" 

به  ترغب نفوسهمكل ما  ونفعلوي،  خير، حق  أنهاسيئة كالشياء األ. ألن الناس يتحدثون عن أرنا الحق حقا  منبينا الكريم يقول الله

.  ضمائرهم وال تنزعجذا كطبيعية هالحياة ال كانتكما لو  المعاصي، فإن معظم الوقت هؤالء الناس يرتكبون  بعبارة أخرى . ويستمرون

 ."وارزقنا اجتنابه ، أرنا الباطل باطال  مالله " ، نبينا الكريم يقول لذلك

يرى :  . يحدث العكس اآلنالحق حقا . دعونا نرى على أنه حق  الباطل تروا. ال  نه دعاء ونصيحة للناسإ. نبينا الكريم لجميل دعاء هذا 

. السوء ن ع. هللا يبعدنا  وما هو جيد ئنرى ما هو سي نرجو أن.  نرى لكينا ساعديهللا السوء على أنه خير . سوء ويرون الناس الخير 

 .ودعونا نقوم باألعمال الصالحة ،  ، دعونا نفعل الخيرات ، دعونا نحب الخير الخير نحوميل ندعونا 

شر، ال يفعلون. الناس الذين  الناس همحبي أشخاصهللا وأيضا  أحباب ونصبحي،  في ذلك يتوفقونالناس الذين ، ذلك يفعلون  أولئك الذين

يكرههم ،  . عندما يفعلون الشر تجاه الناس الشر ونفعلي أنهممن قبل اآلخرين  ون، معروف يعرفون أنهم يفعلون الشر لم يكونواحتى لو 

 .ذلك ب ونشعرم ي. ولكن الشيطان ال يجعله ال يكون محبوبا أن بالنسبة لشخص جيدال من ليس.  هموال يحبونالناس 

نرى  نرجو أن.  إن شاء هللا ايضا ويحفظنامعظم الناس من هذا  حفظهللا ي.  لماذا يفعلون ذلك يدروندون أن بشيئا سيئا  ونفعليالناس 

 ومن هللا التوفيق . . إن شاء هللا ونفعل الخيرعن الشر  يننبقى بعيد نرجو أن.  أيضاالسوء نرى  نرجو أن. خيرا  الخير

 الفاتحة .
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