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 نجوم الھدایة

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

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

 
 یقول ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 

 أصحابي كالنّجوِم بأیّھم اِقتدیتُم اِھتدیتُم
 

. ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم كالم. ال یمكن قول كلمة فوق تھتدي، بع منھمكالنجوم. أیا كان من تت ملسو هيلع هللا ىلصصحابة نبینا الكریم 
وقد اختارھم هللا عز وجل لیكونوا . ملسو هيلع هللا ىلصلنبینا الكریم  تعظیمھو  وتعظیمھمفإن إظھار احترام الصحابة  ،لذلك

 . النجوم عالیة جدا.لیةتبھم عاارم. ملسو هيلع هللا ىلص بة لنبینا الكریماأصدقاء وصح
 

... ینسى الناس ما فعلوه باألمس ویخبرونھ بطریقة مختلفة. ولیس  علمدون طویل وقت للتحدث عن أفعالھم بعد 
. من شرع في الحكم فھو شخص سنة، منذ أكثر من ألف م على أمور تعود إلى مئات السنینمن سلطتك الحك

، ما یجب أن لك، ما یجب أن نفعلھیتبع الشیطان. لذ ،شیطانفھو  والسیئ جید سیئ الجیدسیئ النیة. ومن أظھر 
 .نفسنایزعجنا ھو 

 
ً . نحن ال نتعلى رأسنا ملسو هيلع هللا ىلصقول نبینا الكریم  نة. ال یمكنك تغییر أي سُ  وال، دخل في أمور أخرى. إنھ لیس فرضا

األمور التي نعرفھا ، دث وماذا فعلوا. في معظم األحیانشيء. ھذه أحداث ماضیة. ومن غیر الواضح ما الذي ح
الصالحین على أنھم والظالمون  السیئونبشكل خاطئ. لقد أظھر العلماء  ھاتم شرحعلى أنھا سیئة في الحقیقة 

 أشرار واألشرار على أنھم صالحون. 
 

، نزورھم صحابةھناك . أینما كان ملسو هيلع هللا ىلص واجبنا. لیس من واجبنا تحلیلھا. نتبع ما یقولھ نبینا الكریم ھذا لیس، لذلك
 الحمد نزكرھم،ھداء في كل مرة باإل مبركتھم وعندما نقو نطلب ،إذا كنا بالقرب منھم ونحترمھم. وإن كنا بعیدین

 -طاھًرا ونقیًا للجمیع. "وعلى صحابة رسول هللا أجمعین"  ا، فإن طریقتنا تظھر إسالمً كما قلنا باألمس. هلالج لج� 
  .السالمالتحیة ونظھر االحترام لجمیع الصحابة ونرسل لھم 

 
ضعف تُ البركة.  عدمو ةمالظل، جلب الشرتجلب أي خیر للناس. تلیس من الجید التورط في الفتنة. ال  ،لذلك

. یمكنك ملسو هيلع هللا ىلص بالتساؤل ماذا قال نبینا الكریم حللیجب أن تنظر بشكل سطحي. ال تُ كل أنواع الشر.  ایمان. فیھاإل
، خرج الخوارج والباطینیون. ھناك أنواع مختلفة منھم. الدینن والمضللین. من أجل تدمیر تحلیل أوضاع الظالمی

 في خطر. تكونیمكنك أن تنظر إلیھم حتى ال 
 

، فال تنظر إلى األمر على اإلطالق. ال تھتم على بخصوص الصحابة، إذا كان ھناك "سوء الظن" خالف ذلك
ھمة یرزقنا . هللا النجاة لناسل یمكنال ، ظنا هللا، حفض قلبك. إذا دخل المرض إلى القلباإلطالق. قد یدخل المر

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. ھ إن شاء هللا.تباوصح ملسو هيلع هللا ىلص وبركة أھل بیت نبینا الكریم
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 زاویة أكبابا، صالة الفجر


