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 النور لمن یشاء هلالج لجیعطي هللا 
 

. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أهللا سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسولر

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 بسم هللا الرحمن الرحیم
ُ لَھُ نُوًرا فََما لَھُ ِمن نُّورٍ   َوَمن لَّْم یَْجعَِل �َّ

 
أولئك الذین یریدھم ھم أحباؤه. هللا عز وجل ھ؟ یعطیھ لمن یشاء. ر. لمن یعطیعز وجل ھو الذي یعطي النوهللا 
 .جمیل على وجوه الناس نور، ھناك ر. عندما ینظر الناسینوّ 

 

، فإن ھذا جوھھم. بغض النظر عن جمال مظھرھمعلى و ةملدیھم ظلهلالج لج وال یؤمنون با� لیس لدیھم إیمان  من
على وجھھ. حتى  نور، فلدیھ البشرة، وإذا كان لدیھ إیمانأن یكون أسود  للمرء. یمكن ة لھ بالنورعالق الجمال ال

 یعطیھهلالج لج. ھو نور هللا وجھھ. ھذا النور  لدیھ ظلمة على، المرء أبیض بالكامل، إذا لم یكن لدیھ إیمانعندما یكون 
 .اإلخالصبیأتي یؤمنون بھ. ال یمكن أن یأتي بالمال.  ألحبابھ الذین هلالج لجهللا 

 

سالم. كل یمان یختلف عن اإلإلفقط. ا مسلمون، ن. لیس لدیھم إیمانوھم مجرد مسلمھناك بعض المسلمین الذین 
یذكر ویتبع المرشد.  ،من یحب األولیاء ،ملسو هيلع هللا ىلصھو من یحترم نبینا الكریم ویحبّھ  المؤمنالشھادة ھو مسلم. ب ینطقمن 

 .إنھم مؤمنون. البقیة لیس لدیھم إیمان
 

ِكن قُولُوا أَْسلَْمنَا"، هللا یقول ھذا. نحن من یقول ھذا؟ الھل  َٰ صبح مسلما. تاإلسالم لیس فقط أن  ".قُل لَْم تُْؤِمنُوا َول
نور. ال یظھر ،یمان القلباإلدخل یعندما  .یمان قلوبھم بعداإلدخل یلم ". ینمؤمن مأصبحت منكا والول لھم "ال تقویق

لن یأتي نور منھم. ذلك ا القرآن كلھ والحدیث عن ظھر قلب، یمكنھم أن یتعلمو، القلبیدخل  اإلیمان لمطالما أن 
لدیھ في قلبھ یكون إیمان لدیھ و )اإلخالص( هللا دخل إلى قلوبھم. من ال یعرف إال الفاتحة وقل ھوییمان لم اإلألن 
 .یماناإلیمان. البعض اآلخر ال یتمتع بنور اإلنور 

 

، بحبھ، ملسو هيلع هللا ىلصتباع نبینا الكریم بإ وھ هلالج لجهللا  المؤدي الى شاء. الطریقیلمن  هلالج لجهللا یعطیھا هلالج لج. إنھا نعمة عظیمة من هللا 
ن الناس مخدوعون. لكوھذا. یمكن للجمیع فعل ذلك.  هلالج لجقد أعطى هللا لمحبة المؤمنین. ب، بمحبة األولیاء والصحابة

بما أن منع ھذا النور. ون ریدیوإذا فعلت ذلك، ستصبح كافر"  .، ستصبح مشركیقول المسلمون "إذا قمت بذلك
. یعتقدون أنھ شيء طبیعي، في . ال یعرفون عنھا حتىةمالكفار ال یؤمنون بأي شيء، فھم ال یھتمون بالنور والظل

ومن هللا . إن شاء هللایزید نورنا  هلالج لجسبب كل أنواع المشاكل للناس. حفظنا هللا. هللا ت ةمحین أنھ لیس طبیعیًا. الظل
 التوفیق.

 
 .الفاتحة
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