
 

 

    

 كونوا مع الصادقین
 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

 یقول هللا عز وجل 

اِدقِینَ   یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُواْ اتَّقُواْ ا5َّ َوكُونُواْ َمَع الصَّ
الناس  مالصادق ھب. المقصود "الصادقین ، من الصالحین "كن من یقول عز وجل ".  یا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقین" 

 . أخطاءأكاذیب والذین لیس لدیھم 

یمكن أن تثق  نیذال اولئكالناس یبحثون عن ،  . بینما في ھذه الحیاةوالموثوق نظیف الشخص ال. الصادق ھو  ة مقبولةصفالكذب لیس 
،  آلخرةبالنسبة ل. في حین  . ھذا ما یفعلھ الشخص الذكي الدنیویةاألمور لبحثھم عن  بحزرالعالم كلھ  ونأخذی.  الدنیویة األمورفي بھم 

 .انھ صادق  ویرونیریدون أن یتبعوا شخص یناسب قلبھم 

.  . وھذا أسوأ . الناس یضلون البحث عن الشخص المخلص اإلسالمال تلیق بأشیاء  واأن یفعل ھمبعض الناس في ھذا ویرید یضل الشیطان
ذھب ت، فإنھ لیس من الحكمة أن  . ومع ذلك ، ولكن اإلیمان ثابت قد یفقدون ثروتھم ومالھم.  الدنیویة بحثا عن األمور الدنییفقد الناس اقد 

 . . وعلینا أن نكون حذرین من ذلك آلخرة وتفقد اآلخرةلإلى شخص 

 یوجدركض إلى أینما ترید أن تحب الشر وتالناس  نفسن ؟ أل أو یفعلون عكس ذلك لجذب الناسبھ ھل ھؤالء الناس یفعلون ما أمر هللا 
ل اإلنسان إلى تحوأن ، ولیس  إنسان الى لحوتوت دعھا تتربى. تسیر خلفنا یجب أن  نفسنا، ولكن علینا ان ال نسیر خلف نفسنا .  شر

، تصبح ركبتك نفسك . إذا یجب أن تركب نفسك . ألنك  مثل الحیوانات في اآلخرة ونعاملیُ س نفسھم. ألن أولئك الذین یتبعون  حیوان
 .وتتبعھا ركوب المحیوانھا 

، علینا أن نكون حذرین من ھذه المسألة.  لذلك.  ذھبتأن  نفسھمحب تحیث  الذھاب. یریدون  لیس سھال ھذا.  ، الناس ال یفھمون ھذا ھنا
جعلنا ی. هللا  نبینا الكریم الذین یحبھمبین  وكنهللا ،  أحباب، مع  . كن مع الصادقینوعي كل ب الصادقینكون مع نأن ب یأمرنا لوج هللا عز

 ومن هللا التوفیق .  . جمیعا بینھم إن شاء هللا

	الفاتحة .
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