
 
 
 
 

 
  

 

 المعاشرة بمعروف
 

 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
 

فمن الضروري أن تتوافق مع  لكلذ ." األقربون أولى بالمعروف " ". ويقول انسجم مع الناس " نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلميقول 
. يجب على الزوج والزوجة أن يتعايشا بشكل جيد ، إخوة مع إخوة ، أطفال  . بادئ ذي بدء ، يجب على المرء أن ينسجم مع أسرته الناس

 . . يبدأ من مجتمع صغير وقرية ، ومن ثم مدينة ، وأخيًرا تصبح كلها جيدة مع بعضهم البعض
 

. يطلب الشيطان الشر ،  الشر! الشيطان يطلب  . هللا يرزقنا الخير هو الخير بين الناسوهللا عز وجل ما يريده النبي صلى هللا عليه وسلم 
. ما يريده هللا عز وجل هو الخير ، ولكن في الغالب يتبع  األزواج والزوجات ، بين الناس، النهاية ، وعدم االرتياح بين اإلخوة القلق ، 

 يسيطرالمرء أن  من طلبيتطلب الصبر ، ويتالتأقلم . بطبيعة الحال ،  الناس رغباتهم ويتبعون الشيطان ، ثم يفعلون ما يطلبه الشيطان
. خالف ذلك ، كل حياتك تمر بصعوبات  أيًضا طيبة. عند القيام بذلك وممارسته ، يكسب المرء ثوابًا ويحظى بحياة  نفسه على
 . مشاجرات ، وفي النهاية ال فائدة على اإلطالقو

 
. في الماضي ، كان من النادر جدًا أن  ، وأعداد كبيرة من قضايا الطالقبين األزواج  شجارلذلك نجد اليوم أن المحاكم ممتلئة ، وهناك 

! هللا يرزقنا عالقات يحفظنا . هللا  بالطالقبهم المطاف قال إن نصف المتزوجين ينتهي اليوم ، ألنه ي   العقل الناس يرزق. هللا  يتطلق الناس
 هو؟ الشيطان ،  . من هو سعيد بهذا . تنهار العائالت ويعاني األطفال ألن هذا ليس بالشيء الجيد جيدة مع بعضنا البعض ، إن شاء هللا ،

 . من هللا التوفيقو.  إن شاء هللا ، . هللا يرزقنا عالقات جيدة مثل هذه األمور . ال يحب هللا وال النبي الوحيد سيكون سعيداً 

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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