
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 أو نفسھ هلالج لجاإلنسان إما یعبد هللا 

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،  رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
َھھُ َھَواهُ   أَفََرأَْیَت َمِن اتََّخذَ إِلَٰ

 

، نسوا ه الدنیا، عندما جاء الناس إلى ھذنھ ربنا عندما خلق أرواحنا. لذلكبأ عھداً منا  هلالج لجخلق هللا عز وجل الناس. وقد أخذ 
في الطبیعة  ا. إنھنفوسھمریدھا تكثیر من الناس ال یعبدون هللا عز وجل بل األشیاء التي المتعتھم.  یصلوا الىذلك. لم 
هلالج لج. یجب على الناس أن یعبدوا شیئًا ما أو شخًصا ما. المؤمنون یعبدون هللا حیث أنھ یقة هللا عز وجل بطرجعلھا  ،البشریة
 .ذاكھ النفس. نفوسھمواألشیاء التي تحبھا یعبدون نفوسھم الكفار 

 
وسى مبینما كان ، إال أنھم طلبوا إلًھا لیعبدوه. م أظھر الكثیر من المعجزات لشعبھعلى الرغم من أن سیدنا موسى علیھ السال

ً علیھ السالم سبب ه. ثم صنع لھم رجل و، طلبوا إلًھا لیعبدولكن بعد فترة وجیزةنقاذھم من فرعون حتى ال یعبدوه. إلووسیلة  ا
 قد أحبوا الذھب. قرروا أن یعبدوه، وعبدوه.من الذھب. ل مصنوع من ذھب. أحبھ الناس ألنھعجال  ريّ امسالدعى یُ 
 

، ال یزال البشر یطیعون م وأظھر أنھ ال إلھ إال هللاعَ عز وجل قدم لھم الكثیر من النِ ذا. على الرغم من أن هللا كھ البشر
عن الطریق وإبعادھم عن  ضلّھم، كان الشیطان یحاول میلون نحو الباطل. منذ خلق الناسلھذا یرفضون الحق وینفوسھم. 
، لكنھم یعطون أھمیة لألشیاء غیر ن الحقیقةیروفي الوقت الحاضر أیًضا. الناس ال یتغیرون أبدا.  ھنفس األمرالحقیقة. 

ما كل ، . لذلك"أسھل بالنسبة لنا. یتبعون رغباتھم. "ھذا یبدو نفوسھمبعون ألنھم یت ؟. لماذااویحبونھ االمجدیة. یھتمون بھ
 یتجھون نحوه.، فإنھم تریده النفس

 

 أنھم إذا عبدوا بینمابمثل ھذه األمور غیر المجدیة.  هلالج لجهللا شغلھم ، یالذین ال یتبعون الحقدائًما.  لشیطانللعبة  یكون البشرس
الذین یعبدون ، الذین یعبدون األصنامفإن  الوفي اآلخرة. وإ في الدنیا، فإن هللا یھبھم الخیر هللا عز وجل وتركوا تلك األصنام

أي فائدة على اإلطالق.  اینالوصابون دائًما بخیبة أمل. لن ، سیُ یعبدون األشیاء التي یتمتعون بھاالذین ، ونفوسھمرغباتھم 
ً  ةمفید، فھي أشیاء غیر ملسو هيلع هللا ىلصتماًما مثل األصنام في زمن نبینا الكریم  ال  تعظیمھا وتشریفھا عبادتھا،أیًضا.  تنفع نفسھا، وال كلیا

 .فائدة منھ على اإلطالق
 

یعبدون هللا عز وجل أو أشیاء یستمتعون ما. س د سیعبدون شیئًا، ألن الناس بالتأكیأن یعبدوا هللا عز وجل یجب على الناس
ینحتون الحجارة. ماذا كان ھذا؟ كانوا . كان الناس یقرعون ویصدرون ضجیجاً، نا بشارعركنا في الھند ومرذات مرة بھا. 

صنع بأیدي ھو عدیم الذي یُ  ویأخذه إلى بیتھ لیعبده. الشيء ،ھناك لیأخذ تمثاالً یحبّھالى یصنعون األصنام. ومن یشاء یذھب 
 .الفائدة حتى لنفسھ

 

. ور أنفسناحفظنا من شری هلالج لجهللا عقًال وفھًما. هللا یحفظنا جمیعا.  هلالج لج، یجب على البشر استخدام عقولھم. أعطانا هللا لذلك
، ألن كل شيء ذلكیوفقنا في  هللاإن شاء هللا.  هلالج لجونعبد هللا  هلالج لجهللا عز وجل. نرجو أن نحب هللا  طریقنرجو أن نكون في 

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .ونحتقر أنفسنا لنفوسناهللا ال یجعلنا عبیداً . هلالج لج في یده
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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