
 

 

    

 الھدایة من هللا
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم

 قُْل إِنَّ اْلُھدَى ھُدَى ا-ِّ 
. الناس  لمن یشاء ھداههللا یرزق .  في القرآن الكریم عز وجل"، یقول هللا  هللا الھدى ھدى، 	الحقیقةفي  "".  قل إن الھدى ھدى هللا" 

. لیس ھناك المالیین  ولكن لآلخرة الدنیا ه. نحن لم نخلق لھذ . لیس ھناك شيء أفضل من ھذا إلى ھدفھم واوصل فازوا بالھدایةالذین 
. الذین یتبعون اإلسالم قلیلون: الكفرالم ھو عالم . غالبیة العبالھدى ، ومعظمھم من الناس الذین لیس لدیھم أي عالقة  ولكن ملیارات الناس

 .مھتدین  والیس ھمولكن مسلمون إنھم. الدنیا في  جرفإن. ومعظمھم قد  إما ربع أو ثلث

 . یقول هللا عزللھدایة  سبب، ویجعل بعض الناس للھدایة هللا وسائل یجعل .  نو. ھم الفائز ھم أولئك الذین ھم على طریق هللا المھتدون
ُ ِبَك َرُجًال َواِحدًا ، َخْیٌر لََك ِمَن الدُّْنیَا َوَما " لوج َّqولكن أفضل من  بلدال، أو  مدینةال،  منزلال،  ". لیس من ھذا الحيفیھا  ألْن یَْھِدَي ا ،

 . العالم كلھ

، ال یملك  . إذا كان الشخص ال یملك شیئا سالنا یھدي. إنھ أغنى رجل في العالم ". وال فائدة إذا لم  الرجل لدیھ الكثیر من المال " یقولون
. یجب أن یكون الجمیع  شخص أفضل من امتالك العالم كلھ لنفسھذاك ال ھدایة،  شخص ما لھدایة سبباكان  ھ، ولكن سمھبإفلسا واحدا 

 . على بینة من ھذا

ال سمح توقف عند "أنا". ت علیك أن!" الھدایة إلى  یصلونلقد جعلت ھؤالء الناس  " . إذا قلت ھذا عن الناس أیضا یزیلأن الشیطان یرید 
".  لك وقمت بذلك لك زاویة)، "لقد جعلت مأذون. في بعض األحیان یقول ھذا الذكي (في اشارة الى  الفائدة صبح عدیمیقد  ھ، ما فعلت هللا

 . . نحن لسنا بحاجة إلى أي شيء نحن ال نرید ذلك

عمل لجلب الناس علینا أن ن، ولكن  شھرة أو صاحب أمالك. ال تصبح إكراما : ذلك  ونالجمیع یفعل. دع  :إكراما أن نفعل ذلك  علینا
،  ألنفسنا ھو عدم ذكر أنفسنا نفعلھ. الخیر الذي  نفعل ذلك :س".  في االسم والجسم ارتقيأود أن  . سیكون عبثا إذا كان " إلى طریق هللا

 . ذكر هللاببل 

یجعل  الشیطان".  عظیمال الشخصیبدو أنني مثل ھذا  : " . عندما یجتمع بعض الناس بجواره یقول معظم الناس مھمال. ھو  كل شيء :
 نظرفي  كبیر أجر ملھ :الناس الذین یفعلون ذلك ،  . ومع ذلكخسارة ، وكل ما فعلوه ھو  عن الطریق یضلون،  یعرضون تكبرھمالناس 

 . العالم كلھ و أنك كسبتكما ل. قاموا بھدایتھ كل شخص عن هللا 

 الثواب. جعلك وسیلة لكسب الكثیر من  هللا ساعدك ." فعلت ھذا وأنا فعلت ذلكأنا  " ونویقول بالشیطانینخدع الناس ال أن  یجب،  لذلك
. الطریقة في  وتكبر. لیس ھناك فخر  أكثر حذرا وایجب أن یكونأھل الطریقة .  :إكراما . ویتم ذلك باستمرار  الكثیر من الناس وھدایة
 .الطریقة الذین لیسوا في  ورجال الدین الطریقةفي الناس الذین لیسوا في  موجود والتكبرالفخر 

 



 

 

 

 

یجب أن بالتأكید ،  یصبح الشخص عالما عندماھذا السبب ل.  كبارموجودة في علماء  النفس. أمراض بتكبرھم  ینمشھور رجال الدین
 .أن یتربىالمرء  یجب على.  انوالتكبر ال یفید. الفخر  فید نفسھ واآلخرینی. بحیث  بحیث یمكن أن یكون مفیدا الطریقةمن  األدبیكسب 
سیصبح مثل  عندھا، استمر بالتكبر ، إذا كذلك  . إن لم یكن األنبیاء في مقامیكون ذاك العالم س،  . في نظر هللا یصبح جمیال عندھا

 . هللاال سمح . الشیطان 

 ومن هللا التوفیق .  . في آخر نفس إن شاء هللا نرجو أن نرحل عن ھذه الدنیا مھتدین.  إن شاء هللا هللا یثبتنا على الھدایة یرزقنا الھدایة .هللا 

	الفاتحة .
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