
 

 

    

	نبینا الكریمب تشبھوا

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز 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

 أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ   لَقَْد َكاَن لَكُْم فِي َرسُوِل ا:َّ

نبینا تشبھوا ب.  ستتشبھون بھ ."م جمیل بالنسبة لكالمثال ال" رسول هللا ھو  یقول وجلهللا عز ".  لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة" 
 . عالیة مقاماتإلى  وتصلونالشرف  ونتجد. س بالتشبھ بھ قمتمإذا  سترتقون. صلى هللا علیھ وسلم الكریم 

الغرب  إنھ؟  ھم ومن.  التشبھ بھمیجب أن ال یتم أولئك الذین  وینافسون یتشبھون ھم، ولكن اآلن یتشبھون بھ، لألسف الناس ال 	ولكن
بعد ذلك ببطء  انتشر، و أوال لفئة معینة من الناسانتقل ھذا الشیطان  ،الماضیة  200-150. على مدى السنوات  مھیریدون أن یكونوا مثل

 . من الغرب ، یأتي معظمھالفائدة  عدیمھو  العمل الذي یقومون بھ . مھما كان إلى األمة كلھا

، وال  . ال عاداتھم جیدة على اإلطالق ونیحسد ال م. في حین أنھأشخاص یُحسدون ،  . یعتقدون أنھم شعب متفوق یعتقدون أنھم متفوقون
نظام  وضعوا قد وا. یمكن أن یكونھم حسدمن الذین یتم  والیس،  ، سواء كان خارجیا أو داخلیا إلى سبب وا. إذا نظر أسلوب حیاتھم جید

ھذه ب أن نتشبھنا الشیطان ال یرید.  بھم نتشبھ. لدیھم بعض العادات الجیدة ونحن ال فقط  سیئةاللنا مھاراتھم  ونرسلم یلكنھ.  خاص بھم
 . عاداتھم السیئةبفقط  نتشبھویعلمنا أن  ناالعادات ولكن یرشد

الجوانب التي ال یحسدون  ونظروا الى، ون علیھا التي یحسد الجوانب،  جیدةال الجوانب. ألنھم تركوا  بھذا الحالالناس  وقعھذا السبب ل
 ویعرفوا قیمة أنفسھم .إلى رشدھم  یعودواالناس أن  یجب علىلذلك .  مثالك، ونھا فعلی، األشیاء السیئة التي  أخذوا عاداتھم السیئةعلیھا . 

 . هللا م إیاھالعظیم والنعمة العظیمة التي منحھھذا الشرف ا علیھم أن یدركوا

، كما ال یوجد شيء  . لیس ھناك شرف أعظم من ھذاین خلقنا مسلم،  أمة محمد منهللا خلقنا .  بین الناس محظوظون من نحن الحمد :
كلما  كلما ابتعدت. ت یارتقكلما . كلما كنت على ھذا الطریق تحسد علیھ وھو طریق نبینا الكریم . ھناك شيء واحد حتى آخر تحسد علیھ 

.  یساعدكیرفعك ، ،  ھیعطیك من خیرات.  عود إلى طریق الحقتعندما هللا فقط یساعدك  . خمسة سنتات تساويلن وتدنت قیمتك .  وقعت
 . عرف قیمتھنأن  علینا ھذا السبب یجبل. الشر  أصابك ماسبیلھ كل توكلما ترك

إنھا .  علینا تي أسبغتر ھذه النعمة العظیمة الیقدتتماما  نا. لذلك ال یمكن لو قلیالوحتى ھا . دعونا نقدر ھذه النعمة ھي نعمة ال تقدر بثمن
. هللا یجعلنا من بین  لو قلیالوحتى  تقدیرھا. ولكن ما زلنا بحاجة الى ھ خیاللشخص أو بحیث ال تتناسب مع عقل ا ذات قیمة كبیرة جدا

 ومن هللا التوفیق .	.	إن شاء هللا اأولئك الذین یقدرون قیمتھ

	الفاتحة .
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