
 

 

    

 يحمل ضغينةالمسلم ال 

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

 ٌحقدون.  الكفر صفة ًه الضغٌنة.  الناس الذٌن لٌسوا على الطرٌق الصحٌح صفة الضغٌنة.  ٌحمل ضعٌنةمسلم ال ال

 على. ٌحقدون ه جعل أولئك الذٌن ٌتبعونوسالم ال لقد حمل ضغٌنة على آدم علٌه:  واحدة من صفات الشٌطان إنها.  باستمرار

 . فً سبٌل هللا الذٌن هم،  المسلمٌن على؟  من

لهم سبب ت الضغٌنة.  ، إٌمانهم غٌر مكتمل وضعٌف فً قلوبهم ضد المسلمٌن بالحقد ون، وٌحتفظ ذاكل من ٌحمل ضغٌنة هك

ومن فً المقام األول  وجلهللا عز  ٌحبواأن ٌجب على الناس .  األشخاص أنفسهم أوال تؤذي.  رتٌاحاعطً الناس عدم تثقل وال

 الصحابة والمؤمنٌن .، األولٌاء ،  جمٌع األنبٌاء أن ٌحبوا وجل. أوامر هللا عز ملسو هيلع هللا ىلص حضرة النبً ثم 

تجاه مسلم  ٌغضبمسلم ال ٌمكن أن ال. الكفر  إنها صفة،  الشٌطان صفة هذهلذلك .  معا ٌكوناٌمكن أن ال  والمحبة الضغٌنة

. ٌجب على  حمل ضغٌنةٌعنً  قاسٌةمشاعر ب. البقاء  ٌقول نبٌنا الكرٌم هكذا واٌبقال . ٌجب أن  آخر ألكثر من ثالثة أٌام

 . تجاه بعضهم البعض حمل مودةالمسلمٌن 

شخص إلى ٌأتً ال، بمجرد أن  ذلك. ومع  الحقد فً قلبكبثم ٌمكنك أن تشعر ومن ،  غضب تجاه شخص آخرد ٌكون لدٌك ق

.  هذا الشخص مسلم طالما أنالحقد فً قلبك ب اإلحتفاظ. لذلك لٌس هناك أشٌاء مثل ٌزول الحقد ٌجب ان  هذاالطرٌق الصحٌح 

 . ضغٌنةال حملمعاقبة هً من ن اله أو أي شًء ألعاقبٌ. لم  أسلم أنحمزة بعد  سٌدنا قتللوحشً الذي غفر نبٌنا الكرٌم 

. الحقد الضغٌنة الحقد ضد الكفر وهذا ٌختلف عن لدٌك . ٌمكن أن ٌكون ا مسلم المرءٌتم تنظٌف كل الشرور عندما ٌصبح 

حتى  تزولضغٌنة ال مثل ال. ولكن ال ٌوجد شًء  هللاالتً ال ٌحبها حقد تجاه األشٌاء علٌنا ان ن.  ضغٌنة شًء آخرالو شًء

شخاص الذٌن ٌحملون ضغٌنة عند األ. اإلٌمان لٌس كامال  الطرٌقة فً العالم اإلسالمً. إنها نفس  عندما ٌكون اآلخر مسلم

 .إلتباعهم . لسنا بحاجة  ، وتجاه اهل البٌت ، تجاه الصحابة تجاه اآلخرٌن

 جمٌعغفر ت،  ا  مسلمالشخص ٌصبح  . وبمجرد أن  ، اإلسالم ٌغفر كل شًء مهما حدث من قبل " ذلك علناقال  نبٌنا الكرٌم

. هللا  فً رؤوسهم الموجودة، ولٌس أفكار الناس ألن نتبعه تنفٌذ أوامر هللا ونحن بحاجة  علٌنا ذنوبه وٌكون كمولود جدٌد ".

 ومن هللا التوفٌق . . إن شاء هللا القٌامةجمٌعا بقلب نظٌف ٌوم ٌحشرنا 

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً

الفجر، زاوٌة أكبابا ، صالة 1438صفر  2012/28 -28-11  


