
 

 

    

 الفاضلالشخص 

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 .

تحتاج أيضا إلى إكرام وعزة . هللا . أعطانا  اإلنسان في أعلى مستوى بين بقية الخلق هللاخلق . أحسن تقويم البشر في  وجلخلق هللا عز 

 . يعني شخص جيد الفاضل. الشخص  فاضال اشخصكون تلنفسك و اإلكرام هذاإعطاء 

. الصحابة هؤالء مراتبرفع  الكريم نبينا. رأى الجميع كيف أن ين جيد وليسواذات نوعية رديئة  اشخاصهم ا نفوسهمالناس الذين يتبعون 

ألنفسهم وللناس  ينمفيد ونكونسي.  هو شخص مفيد الفاضلشخص ال طالما أنكمثال  علينا أن نأخذهم.  ذلك ونيعرفورأى الجميع ذلك 

 .نفوسهم ، هم الناس الذين ال يتبعون  ، كما قلناهؤالء .  . كل الخير يكون معهم عن الشرور يبتعدونهم الذين  الصالحون.  من حولهم

والعادات جمعوا الصفات السيئة الذين هم . إن إنهم غير محبوبين وأنانيين. الصالحين  واليس،  هم األشرار نفسهمالناس الذين يتبعون 

من الواضح فورا  رجل بما فيه الكفاية ". إنه،  . حقا سيدة إنها.  إنه رجل نبيل " ونشخص ما ويقول الى. عندما ينظر الناس  السيئة

 . ، هو أيضا واضح ال يمكن إخفاؤهالمرء عندما يتحدث 

. نبينا  جوهرة ال يمكن مقارنتهال. الفرق بين القمامة و قمامة، وبعبارة أخرى  " يعني األوساخزبالة  " قدس هللا سره يقولالشيخ  موالنا

 . ما يعلمه الشيطانبقمامة ، و رةا، قذزبالة ، ويصبح مها يعلكن جوهرة!" الشخص يصبح جوهرة من خالل األشياء التي  " يأمرنا الكريم

وفي  الدنيا هفي هذ هو الشخص المعترف به الفاضل.  إن شاء هللا اشخاص فاضلينصبح نننا يمكن أن حيث أ نفسناتبع نال يجعلنا هللا 

 ومن هللا التوفيق . . إن شاء هللا متشابهين ناخارجو ناداخل نرجو أن يكون . . وهذا ما يهم هللا نظراآلخرة في 

 الفاتحة .
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