
 

 

  

 من ال نور عندهم هم مثل األموات

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمن نُّور    َوَمن لَّْم يَْجعَِل َّللاَّ

هللا  اعطى". نور يكون له  نفل المرء نورا"إذا لم يعط هللا  وجل قول هللا عز". ي ومن لم يجعل هللا له نورا فما له من نور" 

يزيد في الشخص الذي  النور. هذا  الى جهود الشخص يعود النورهذا  نقصان. زيادة أو ه داخل في عز وجل كل شخص نور

ويطفئ في الشخص الذي  يقل النور. هذا  حي"، بمعنى الشخص الذي يعيش" ويعد على أنه. النور يؤمن باهلل ويعيش مع هذا 

 .الميت ويتجول مثل  ال فائدة منه. هذا الشخص  ال يؤمن باهلل

 أَْمواٌت َغْيُر أَْحيَاء

. نور  عنده، ألن الشخص مخلوق عديم الفائدة عندما ال يكون أحياء حتى لو كانوا  األمواتهم مثل ".  أموات غير أحياء" 

،  طور هذا النور هو طاعة هللاي. ما  بين الخلق مقامفي أعلى  آدم، وخلق ابن آدم هذه الفرصة البن  لوج أعطى هللا عز

تصل إلى . س ويزيد إيمانك حتى من دون الشعور به ىيقو النور، فإن هذا  . إذا قمت بذلك هت، وطاع واالمتثال ألوامر هللا

 . هللا كلما زاد مرضاة

. وقد فاز الناس الذين يجدون  ال ننسى ذلك في خضم اختبارات الحياة لكييحذرنا وجل  . هللا عز هللا هي أهم شيء مرضاة

، والناس الذين ليس لديهم  . اآلخرينة كون جيدتستهم . نهاي ، وفي كل مكان الخلففي ،  في الجبهة نور. سيكون لديهم  ذلك

. لن يستمتعوا حتى لو كان  نحاءاأل، وجميع  ، في الخارج داخلفي الظلمة  ون فيكونيس .ة م، يعيشون في كآبة وظلنور

إن شاء  النورجميعا لزيادة هذا  يرزقنا. هللا  هللاحفظنا . غرقوا كلما  واما تحول، وكلالدنيا أكثر نحو  ونتحولي.  العالم كله لهم

  من هللا التوفيق .و . هللا

 الفاتحة .
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