
 
 
 
 

 
  

 

 نعمة الهداية
 

 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
 

إال أن هللا عز وجل قد   .الدنيا هذهب الناس مرتبكون ، ألن هناك الكثير من المعاناة في هذن، أينما  اآخر أيامهفي  تقد دخل الدنياألن 

 بشرنا
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم :
 

ْهتَُدونَ الَِّذيَن  آَمنُواْ َولَْم يَْلبُِسواْ إِيَمانَُهم بُِظلٍْم أُْولَئَِك لَُهُم األَْمُن َوهُم مُّ  
 

هم و بأمان ، ونسيكون -إيمانهم بالظلم  يكسووال  آمنواإنهم الذين " تَُدوَن ". لَئَِك لَُهُم األَْمُن َوهُم ُمهالَِّذيَن آَمنُواْ َولَْم يَْلبُِسواْ إِيَمانَُهم بُِظْلٍم أُوْ " 

 مهتدون ".
 

بما أن لديهم إيمانًا   .بهذه المعرفة على علممعاناة ، فهم يعيشون حياتهم  الدنيا دار بالء ،  .أولئك الذين لديهم إيمان ليسوا هنا للبقاء لألبد

هللا عز  . نعمة عظيمة طريق الحقإن   .اآلخرين ، فقد جعلهم هللا يعيشون في أمان ، ويموتون على الطريق الصحيحرون قويًا وال يض

 . إنهم يعانون ، مع الخوف من الخسارة ، حياتهم تمر في المعاناة  .الناس ، لكن معظمهم يخسرون ، ألنهم يفتقدون اإليمان يمتحن وجل

 

هللا أهل الخير ، ]و[  في الواقع ، عندما يكون إيمانهم حقيقياً ، يرسل  .يجب أن يحكمنا شخصاآلن الناس يفكرون باستمرار من أو أي 

ضعيف ، الشيطان يزعج أولئك الضعفاء ويحاول التقليل من إيمانهم ال إيمان ، أو   .لقد نسي الناس هذا  .أفضلالشخص حياة تكون عندها 

 .كذلك نهايتهم ليست جيدة   .، يؤذي الناس أنفسهم إيمانهمعندما ينقص   .أيضا الضعيف إيمانهم
 

صلى الكريم ، القرآن الكريم ، أرسل نبينا  عظيمعز وجل خلق ووفر كتاب  هللا  .يوفر المصنع دليالً بها عندما نشتري بعض المعدات ،

ال يحق لك بعد ذلك إلقاء   .الهدايةخطأك عندما ال تتبع  . إنه ما يجب علينا القيام به من األلف إلى الياء الىوأرشدنا هدانا وسلم ،  هللا عليه

 . تصبح حياتك أكثر راحةكر هللا يزيد من صدقك ، صالحك ، وإن ش  .من الضروري أن نكون شاكرين هلل  .اللوم على أي شخص آخر
 

من هللا و.  إيماننا ويقوي ، يزيد إيمانناهللا يحفظ   .نرجو أن ال نحيد عن الطريق الصحيح ، إن شاء هللا  .هللا يرزقنا هذا الطريق الجميل

 . التوفيق
 

 الفاتحة .
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