
 دع نفسك تتبعك

 والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا على

 فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا

 .الجمعٌة 

 فً الطرٌق اخراجك عن ٌحاولون انهم. اإلمتحان  عالم هو هذا.  هللا شاء إن الصحٌح الطرٌق عن ٌضلنا ال هللا

 . الطرٌق اخراجك عن هو والنفس الشٌطان واجب.  وقت أي

 ، معها وٌتناقض اله ٌسلم ال الشخص كان كلما. والنفس  الشٌطان واجبات هً تلك.  للناس شًء كل هللا خلق

  . الناس مقام رتفعا ،مقامه  رتفعكلما ا.  هللا عند مقبول شخص ٌكون

.  الخلق أسوأ ونصبحٌ ،به  هللا أمر ما ٌفعلوا لم إذا ولكن. تقوٌم  أحسن فً اإلنسان خلقوجل أنه  عز هللا ٌقول

 ، الصحٌح الطرٌق فً واستمراو به هللا أمر ما فعلوا إذا ولكن.  معه الجحٌم إلى ونوٌذهب الشٌطان مع همإن

 . التعلم مع السعً ٌواصلون ألنهم.  المالئكة فوق حتى ترفعون ،المقامات  أعلى إلى ونرتفعٌ

 فً مأنه محسوبون.  الجهاد مرتبة فً دائما همإن. والنفس  الشٌطان ضد ٌجاهدون انهم. سهال  لٌس هٌفعلون ماذا

 ةحٌل مئة ٌفعل.  سهالا  لٌس هذا الجهاد األكبر . هو النفس ضد ٌتم ما ملسو هيلع هللا ىلص الكرٌم نبٌنا ٌقول.  هللا سبٌل فً الجهاد

 األكبر . الجهاد هو هذا الكرٌم نبٌنا ٌقول لذلك.  الناس خداع ٌحاول.  الطرٌق عن وابعاد الناس لخداع دقٌقة كل

 .المقامات  أعلى إلى صلٌ ، المرء فاز إذا

 أسهل هً األمور هذه.  الطفولة من ،مرشد  ، شٌخ تربٌة تحت إذا وضع المرء نفسه سهولة أكثر األمر وٌصبح

.  أسهل التقدم ٌصبح مساعدتهم، ب وحده تركٌ ال.  ومساعدة مدد هناك ٌصبح.  للطرٌق مرشد هناك ٌكون عندما

 على أنا هل" تحققٌ ٌجب أن.  دقٌقة لمدة نفسهم مع واتوافقٌ الٌجب أن  ،الطرٌقة  فً الشخص كان لو حتى

 تولٌس ،خادمتك  نفسك تجعل ان علٌك ٌجب.  هذا فهم همٌمكن نفسهم ونتبعٌ ال الذٌن" ؟ الصحٌح الطرٌق

 . تقدمك تلجعل علٌها ان تتبعك. تتبعها  ال أن ٌجب. مرشدك 

 إرضاء هو والنفس الشٌطانٌعلمه  ما ألن.  للناس درسٌ أن ٌجب هذا.  الطرق هذه فً تقدمال جمٌعا ٌرزقنا هللا

 لمجرد وسعهم فً ما كل ونفعلٌ هللا دٌن ضد هم الذٌن أولئك. ونه ٌعلم ما كل هو هذا.  أوال ورغباتك نفسك

 نفوسهم . إرضاء

 ثالثال أو سنتٌنسن ال فً ٌبدؤون اآلن.  ثمانٌة أو سبعة سن فً المدرسة إلى كانوا ٌذهبون األطفال فً الماضً

 . للجمٌعمعروف  هذاو. نفسهم  ونتبعٌ مأنه بحٌث ونسعٌ.  الجامعة من االنتهاء حتى ونضالانٌو سنوات

 هو هذا. بعكس ذلك أوال  ٌفكروا أن ٌجبالمسلمون .  أوال وٌتبعون نفسهم همأنفس إنقاذ ٌحاولون المسلمٌن غٌر

.  اآلخرٌنب لتفكٌربا ٌأمر اإلسالم . والكفر اإلسالم بٌن الفرق هو هذا.  مختلف اإلسالم.  مختلف مسلمال.  الفرق

 ومن هللا التوفٌق ..  لنفسنا تركناٌ ال هللا.  أوال ٌأمرونك بالتفكٌر فً نفسك اإلسالم خارج همالذٌن و

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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