
 كن صادقا

الصالة والسالم  أعوذ با� من الشیطان الرجیم . بسم هللا الرحمن الرحیم .السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
مدد یا  مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، على رسولنا محمد سید األولین واآلخرین .
طریقتنا الصحبة والخیر في  ، دستور . شیخ محمد ناظم الحقاني مشایخنا ، شیخ عبد هللا الفائز الداغستاني ،

 الجمعیة .

. كل  منا لیس ما في مسألة غشیإن الذي  ." منا لیس غشنامن  "یقول  صلى هللا علیھ وسلم الكریم نبیناحدیث 
ً كون صادقیأن  یجبمسلم للعمل  .  الكریم نبیناھذا ما علمھ . صلى هللا علیھ وسلم الكریم  نبینایكون مع  لكي ا

ممتلكاتھم لالناس لبضعة قروش  یغشون. أولئك الذین  هوواتبع وهطاعاإذا الكریم  مع الرسول ونالناس سیكون
 . كبیرة نعمة،  منعوا من فضل عظیم قد. ھي التي تخدعھم نفسھم ھا من الفوائد التي في الواقع الدنیویة أو غیر

. القرآن الكریم  لتخلي عن العادات السیئةلوامر لمثل ھؤالء الناس األو بالنصائح ئأكثر من نصف القرآن ملی
. إنھم یعتبرون كل شيء بنفوسھم خطأ  ون، ال یزال الناس ال یجد . ومع ذلكھذه اآلیات ب للناسیبین الطریق 

 ،ھذه الدنیا في  حزینونھم إن.  بعد ذلك ونأسفیبھذه الطریقة و منفسھأ م یغشون. ولكنھ ألنفسھم حالل
 . في اآلخرة حزناأكثر  ونوسیكون

. العدو لیس  في الحدیث الشریف آخر مرة أیضا نا ھذا. قرأ ھذا ھو أكبر عدو. إن شاء هللا  نفسنا نربيدعونا 
تصل  ك. ألنھ جعل كل . انھ لیس في الواقع عدو كقتلالشخص الذي ی،  في ساحة المعركة تحاربھالرجل الذي 

 أعدى : " . نبینا الكریم یقول أیضا كخدموی.  بالنسبة لك رنو، سیكون  معركةالھ في ت. إذا قتلمقام إلى أعلى 
نبینا  ھترك ما یقولت، وونھ ریدی، تفعل ما تھم تبعاإذا  ك. ألن ثم األطفالومن  ."التي بین جنبیك  نفسك كعدو

 .م ك أكثر من غیرھویضر بكوأحبا نفسك.  لك كبیر رضرب ھذا سیتسبب، الكریم 
 

 ألنفسنا .نا تركی. هللا ال سیفوزون وتفوز أنت ایضا ذلك الوقت في ،  هللا وأطعتأوامر هللا  تتبعا، إذا  ذلك ومع
 . ومن هللا التوفیق . النفسمن شرور الشیطان وشرور  یحفظناهللا 

 الفاتحة .
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