
 
 
 
 

 
  

 

 نعوذ باهلل من الصفات السيئة
 

 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
 

 يقول نبينا الكريم
 

 اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء األخالق
 

، أولئك الذين يمتلكون ها نبينا يكره،  هللا هاسيئة ". هذه الصفات هي تلك التي يكرهال والصفاتالنفاق ،  ، نعوذ بك من الشقاق رب يا "

 . علماء ويملكون مثل هذه العادات هم أسوأال منصب. أولئك الذين هم في هم سيئون هذه العادات 

،  قليلو األدب. هم كانوا سيئون ،  بين المسلمين الشقاقتسببوا في  هؤالء العلماء .الشقاق سنة ، ثم حدث  سبعمائةحكم العثمانيون لمدة 

. إنهم متضررون ، يفتقرون إلى األخالق ، وال  والذين قدموا أنفسهم لمثل هذا ون. اآلن ، هناك العديد من العلماء الذين هم سيئ نمنافقو

  . يظهرون االحترام لآلخرين

.  الفتنةب واتسبب يقسمونالذين .  نومنافق همهذا لسبب ل.  ، وال تجاه األولياء ، وال تجاه صحابة النبي لنبيتجاه ا وإحترام أدبلديهم ليس 

 . يأتون ويلبون رغباتهم

هللا يحفظنا منهم ؛  " صلى هللا عليه وسلم يقولالكريم . نبينا  صلى هللا عليه وسلم وهللا عز وجلالناس لعنوا صراحة من قبل النبي هؤالء 

عدم إحترام ،  لصحابة للنبيلمحبة ال ونظهري، ال  جديدةموضة . عدم احترام حرمة النبي  مثل الفطر وااآلن قد تضاعف. منهم "نعوذ باهلل 

 . جديدةموضة بيت النبي أهل حرمة 

مكان نقضي  هي الدنياأن  اعتقدوا. وإال لكانوا  . ليس لديهم القليل من العقل ، ليس لديهم شيء يخرجون ويتحدثون لكن ليس لديهم عقل

. هم عقل عندهم ، مخطئون وال  يتلقون األموالمن اين  الناس ، غير معروف. هؤالء  فيه وقتًا قصيًرا ، ومن الخطأ أن نتمنى الشهرة

 . بالتأكيد عرضة للشيطان

أن ذلك أفضل؟  يظنون"سنغير كل شيء". هل  فسهم لهؤالء، يفكرونهللا يحفظنا ، حتى عندما يكون هناك عدد قليل من الناس يعرضون أن

. هناك الكثير من الناس  أسمائهم بالفعل وتم نسيانالكثير من هؤالء ،  ظهر زمن نبينا فييفكرون ، لكن منذ زمن طويل ،  ذامابال أعرف 

أنفسهم  يخطئون بحق. دعهم يتحدثون كما يحلو لهم ،  طي. شعبنا نش الدين يحفظ جالله لكن هللا جلو،  اآلخرةالذين فقدوا فرصتهم في 

 .سيتم نسيانهم أيضا  هؤالء ، م. يعود الناس إلى أصله فقط

 أدبهدون امتالك بلنبي صلى هللا عليه وسلم ، ا محبة. نهايتنا سيئة بدون  هم ذاهبون إلى الجحيمإن. م ، ال أحد يتذكره عندما يتم نسيانهم

إلى الطريق  ضلوامن  يرجع. هللا  ". هللا يطهرنانا . دعونا ال نتبع نفس نعوذ باهلل صلى هللا عليه وسلم يقول "نبينا هذا السبب ل. ومكانته 

 ومن هللا التوفيق . الفاتحة . . أقدامنا ، إن شاء هللا ويثبت.  المستقيم ، إن شاء هللا

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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