
 
 
 
 

 
  

 
 ذوي القربى

 

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم
 

. في البداية ، لم تكن قبيلته ضده ، بل كانوا سيصبحون معه ،  رحمة للعالمينوكالكريم صلى هللا عليه وسلم ليهدي الناس  أرسل هللا نبينا

بدأ بدعوة األقارب يالجميع وأخبرهم أن أمر هللا عز وجل أن  الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا. جمع  لكن أحد أعمامه أبو لهب عارضهو

 . الطريق الصحيح السير علىلكن فجأة عارضه هذا المسمى أبو لهب ومنعهم من و، قبلوا . معظم أعمامه اآلخرين  أولا  هومن حول

لهم جميعاا طريق الهداية وطريق األنوار ، إل أن هذا العم الذي يُدعى أبو لهب  أظهرالكريم صلى هللا عليه وسلم  نبيناعلى الرغم من أن 

. يتم ذلك  هللا تعرض لغضبو، دان خزي ومُ يشعر بال القيامة. إلى يوم عنه . ولهذا أنزل هللا عز وجل سورة كان أكثر من أساء إليه

األقارب. ل شيء له أهمية إذا كان المرء ل يؤمن باهلل.  هشيء ولن ينفع هينفع . ما دام اإلنسان ل يؤمن باهلل فال ليكون مثالا ودرساا للناس

 ، فال فائدة منه. هباهلل ، حتى لو كان العالم كله لل يؤمن  المرءأهم شيء. إذا كان هو اإليمان باهلل 

ل أن  يجب، ولكنه جعلها قدوة حسنة بمحبة وقبول ما أمر هللا به.  والمصاعبالكريم صلى هللا عليه وسلم الكثير من اآللم  نبينالقد عانى 

يجعل الصعب شاء هللا  ذا، ولكن إ أشقهااألعمال أفضل هناك أجر يتبعها.  لذلك، ألن هللا عز وجل يأمر بحدوثها ،  مصاعبنعتبرها 

 لمن يحب. يصبح مصدر راحة إن شاء هللا.األمر سر هللا يكون سهالا. يي الحقيقةقد يبدو األمر صعباا بالنسبة للناس ، ولكنه في  سهال .

يمكننا أن نقول  لككما قرأنا في درس الحديث باألمس ، فإن اإليمان مهم ، لكنه يحتاج إلى التحديث ، ألنه يتقدم في السن ، ولذ

ا لقوله"ل إله إل هللا". كما نقول باستمرار "ل إله إل هللا" ، سيتجدد إيماننا ونكسب  مرة أخرى ا. يرزقنا . هللا اأجرا ا حقيقيا إيمانا

  . من هللا التوفيقو . إن شاء هللا أنفسناشرور من حفظنا من الشيطان وهللا ي

 الفاتحة .

 مولنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1442 اآلخرربيع  11-2020/10- 25 


