
 
 
 
 

 
  

 ال تقارن نفسك باآلخرين
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

 
خدعة لتدمير  إنها. الشيطان وسيلة وخدعة  . هذه قول رأيهم ونريدي، يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء و ، في الواقع كل الناس الناس

. م وشخصيته مإلى القيام بكل ما يناسب طبيعته . الناس بحاجة أعمالهمب القيامواجب ويجب على الجميع  لكل شخصهللا عيًن .  الناس

ألنه عمل ال  ةكون مفيدتبدال من أن  ةكون ضارت. سها أنفك في المسائل التي ال تفهم وتحشرتتدخل في أعمال اآلخرين  أن مفيدا يسل

 . تعرفه

تعرف قائال أنك تصرف كما لو أن تالمقارنة ب. المقصود  وهذا يعني ال تقارن "تقم بالمقارنة ال  " يقولحيث نقرأ حديث نبينا الكريم 

 !ه رأسك وأنفك في شيء ال تعرف تحشر. ال " . هذا أكثر مالءمة "يمكنك القيام بذلك ألنه أفضل

ل يق مل -آدم  خلقت ". "ل وج شيطان ألنه تدخل في عمل هللا عزالمقارنة كان  اجرىأول مخلوق  " الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينايقول 

 ". هذا أفضل وهذا أسوأ مقارنة هنا " يجريانه  حيث. النار متفوقة ".  نارمن  خلقتني.  طين،  ترابمن  -سالم ال عليهآدم 

أنت أفضل  " غرس فيهميو ةنفس الطريقب. يهمس للناس  المقارنة حماقة كاملة وإجراء. التدخل في علمه ود ليس له حد عز وجلهللا  علم

 الشيطانية.". غرس بين الناس هذه األعمال لديه رائحة سيئة. عليه . عار حذره .  . هذا الرجل ال يستطيع القيام بعملهأكثر فهم ت. هذا من 

، ولكن  ء القدامى. لم يكن األئمة القدامى يفكرون كثيرا في العلما . ال يوجد في الدين، في اإلسالم ، للشؤون الدنيوية العادية ، كما قلنا هذا

 . ، ثم يقومون بإجراء المقارنة وإعطاء األفكار هذه القيادات ال توافق عليهم

على أي  قريب القيامة. يوم  أنظف الطرقب، جعلوا دين هللا يصلنا  ، عين قلبهم مفتوحةومثل هكذا نظر ذكاء  هكذا الناسأعطى هللا هؤالء 

. شيء أي د منهافقأن ييمكن أن تستمر دون  وهاوالكتب التي كتب به واي نطقذال هذا الكالم،  مئة ألف سنة بقي، إذا  حال. إذا لم يكن قريبا

 ونسيكون ون، واآلخرسيكونون مرتاحين،  مقارنة يجرواالجميع مكانهم ولم  عرف. إذا  حماقة ذهه بهمنفسك  قارنتو تقفهذا السبب أن ل

 وال يتبعون الشيطان . مرتاحين

بالفعل .  لغة سيئة في الصباح الباكر ونستخدمفمنا  نوسخ. دعونا ال  ما يستحق يعطيه عز وجل. هللا شيطان يعرف مكانه هو الذي ال 

 . مس أولئك الذين يفعلون كما يفعلي حيث ان الشيطان.  بنفس الطريقة ون. أولئك الذين يتبعونه يصبح ما يستحق هللاأعطاه 

قدرة تراها في حين أن اآلخرين يمكن أن . ألن هناك على الفور  الشخصفم  نغلق، كما أنه ليس من الجيد أن  أن نكون حذرين علينا

 أن تقارن، فمن الحماقة  . وفقا لذلك ، مثل رافعة كبيرة ئة ألف طنرفع م ه، يمكن . إذا كنت قادرا على رفع كيلوغرام واحد أكبر وايكون

 األدب.  إن شاء هللا دبناأ علينا ان ننتبه الى.  هللاحفظنا . ا رفعه محاوالأو يمكن أن تجرح نفسك هنا وهناك  نفسكسحق ت قد. به نفسك 

  من هللا التوفيق .و . مهم
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