
 " مسلم أنا " ٌقولون للذٌن طوبى

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

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

 طرٌقتنا الصحبة والخٌر فً الجمعٌة . الحقانً ، دستور .

 صٌام.  أعلم هللا ، الٌوم بدأ رجب شهر ، فصاعدا اآلن من.  طٌبة مواسمالى  وصلنا لقد . مباركة هاجعلٌ هللا،  مٌمونةأشهر  دخلنا لقد

 ولكن ، ثالثةال صٌام األشهر همٌمكن الناس بعض. كبٌر  وله ثواب عظٌم فضل وهو.  جٌد أمر رجب شهر فً والخمٌس واالثنٌن الجمعة

 فً ادعٌة كتب لدٌه شخص كل.  ثالثةال هذه األشهر فً دعاء لدٌه شهر كل.  والخمٌس االثنٌن ٌصومون الذٌن ألولئك جدا جٌد زالٌ ال

 . هللا شاء إن اٌضا البركةو فوائدال جلبت قراءتها.  هناك ٌقرأها.  المنزل

 األشجار،  تتفتح الزهور.  األشهر هذه فً انًروح جمال هناك.  جدا جمٌل فصل أٌضا هو الربٌع فصل. الفصول  هلالج لج هللاخلق  

 غٌر روحً جمال هناك لذلك.  األشهر هذه فً ،نٌا روحا ، كبراأل الجمال.  الربٌع أشهر خالل وٌظهر الجمال ،تغرد  الطٌور ، تحٌا

. للمسلمٌن بشرى ، وبالتالً. اٌضا  وروحنا داخلنال جمال اعطى هللا هلالج لج ، ذلك إلى كإضافة.  العٌنٌن خالل من الناس الذي ٌراه الجمال  

 ما ٌهم ال ألنه.  جماال األكثر الشًء هو قول ذلك".  مسلم أنا " ٌقولون لذٌنبشرى ل. ٌشعرون بالسرور  ،" مسلم أنا " ٌقولون الذٌن الناس

 ، أبٌضك خلقٌ قد ، أسودك خلقٌ قد هللا".  مسلم أنا " ٌقولون الذٌن ألولئك بشرى.  جمال أعظم هو هذا. ا مسلم عز وجل هللاخلقك .  نتأ

 تكون أن ٌمكنك. أبٌض  تكون أن أو أسود كونت أن فضٌلة أو مٌزة لٌست إنها. ٌشاء  كما كخلقٌ قدو هللا ٌد فً هذا.  أصفرٌخلقك  قد او

 هذا كالم فارغ ..  مسلم غٌر أنك ما زلت طالما مجدي غٌر هذا.  ترٌد كما وذكً قوي

 كما ألنه.  آخر شًء أي ونقولال ٌو، " مسلم أنا ٌقولون للذٌن بشرى " ،ون ٌقول اءذكٌأ ذلك وهم خالل من األشٌاء ٌعتقدون الذٌن الناس

.  النحو هذا ك علىوخلق هللا شاء.  ذلك ترٌد ألنك أبٌض تخلق لم ، ذلك ترٌد ألنك أسود تخلق لم.  ذلك ٌرٌد هللا ألن حدثكل شًء  ، قلنا

 . آخر شًء ال ٌوجد.  مسلم ككون فً ًه اآلخرة فًو فً الدنٌا السعادة. ا مسلم ككون فً ولكن أبٌض أو أسود كونك فً لٌست السعادة

 ناخلق.  نقول أن نستطٌع ال. بعد ذلك " ؟ أرجل ربعةاأل ألصحاببشرى " ، لقلنا.  أرجل أربعةب ٌخلقك أن الممكن من كان ، هللا شاء إذا

 هو هذا للجمٌع . اإلٌمانٌرزق  هللا.  آخر شًء أي فً لٌست السعادة.  سعادة أعظم ًه ههذ.  هذا فً والجمال السعادة. ٌن مسلم هللا

 كما ٌرٌد هللاٌجعلهم  بقٌةال. والصالحٌن  سعداءهم ال إٌمان لدٌهم الذٌن الناس.  اإلنسانٌة ٌدعون وهم.  الناس هؤالء من هنرٌد الفضل الذي

 ومن هللا التوفٌق .  . ٌشاء كما.  بقٌةال ٌعلم هللا.  اإلسالم فً واٌكون أن لهم تمنىنوفقط  للجمٌع اإلٌمان نتمنى.  خلنتد أن ناٌمكن ال

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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