
 
 
 
 
 
  

 
 اللھم ثبت أقدامنا

 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخدستور موالنا ال ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

، أینما كان ھناك شيء  الزمن ا". البشر وخاصة الناس في ھذ إلیھ وتصرف وفًقا لذلك نصتكل ما تسمعھ منا ، ا یقول هللا "
إذا . هلالج لجھو كالم هللا  وتصدقھ. إذا كنت ترید أن تؤمن بشيء ما  غیر ضروري وعدیم الفائدة یستمعون إلیھ ، خذوه وصدقوه

 بسم هللا الرحمن الرحیم.  وتھلكعن الطریق الصحیح  سیضلكبشيء آخر لن یفیدك ،  آمنت
 

 وَك َعن َسبِیِل �َِّ َوإِن تُِطْع أَْكثََر َمن فِي اْألَْرِض یُِضلُّ 
 

في  . عن الطریق الصحیح ستضلمن الناس إذا كنت ستستمع إلیھم جمیعًا ،  ملیاراتأو فكرة ، ھناك  رأيكل شخص لدیھ 
.  لیست مجرد أفكار ولكنھا أشیاء ستفیدك بشكل مباشر یأمر بھاحین أن طریق هللا وأوامره واضحة ، فإن األشیاء التي 

 . فائدة/ األفكار] لیس لھا قیمة وال  اآلراءاألشیاء األخرى [
 

. "ھذا قال  الشیطان كثیرون في طریقھم ومع ذلك ، فإنھم یقدمونھا بطریقة تجعل من ھم في طریق هللا قلة ولكن أولئك الذین 
أ إنھم جمیعًا أسو ،الذین یدعون أنھم مسلمون واآلن ھناك جماعة جدیدة داخل المسلمین  ]غیر المؤمنینھناك [ ." ھذا ، فلنتبعھ

الناس وأخذھم إلى  یمكننا تضلیلكیف " . إنھم یتسابقون لیروا  من ھو األسوأ من بعضھم البعض ، فھم في سباق لمعرفة
ال نتبع  یجب أن . نھمع علینا أن نبتعد، ما ھي إال أذى وخسارة لنا  هلالج لجواألفكار من الذین ال یؤمنون با�  اآلراءھذه  "؟ الجحیم
الملیارات من الناس ، . ھناك المالیین  ویضلونك عن الطریق ستھلك. وإال والنجاة ھذا ھو األمان ،  هلالج لجنلجأ إلى هللا بل  نفسنا

 وماتوا . دمروا،  ھلكواالذین یتبعونھم وقد 
 

ك ، وال تسقط في وساوس ال تؤذي نفس. ال تسر على قول اآلخرین ،  إذا وجدت "الطریق" فكن حذرا ، ال تترك ھذا الطریق
من العبادة ،  كنت تؤدي القلیلالثبات على الطریق ، حتى لو  النعمة الكبرى ھي.  وفي الشك ، استمر في ھذا الطریقالشیطان 

التثبیت . وكن ثابتا نفسك على  سیطرهللا ،  طریق. ال تترك  عبادة ، فقد وجدت الطریق الصحیحالاستمر في ھذا الطریق و
كیف أنجح في " الشیخ موالنا یدرس في قبرص ، سأل شام الذات مرة منذ ما یقرب من ثالثین عاًما كان ھناك أخ من  . مھم

أو السر في ھذا العمل  " اثبت "الشیخ موالنا قال لھ .  في االستمرار جد صعوبةیان یدرس في الجامعة ، لكنھ كان ك "عملي؟
 . ثبت إذا  حستنج، في النھایة  تثبتفي كل ما تفعلھ أن 

 
، ال  الطریقعن  تضلیلك. سیكون ھناك الكثیر ممن سیحاولون  ثبّت على ھذا الطریقاھو عمل اآلخرة ، ف نعملھأھم عمل 

. الطریق عن  تضلنفسك ، ال  عندھا تھلك"  سأنقذ اآلخرین ال تفكر أو تقول "، علیك أن تنقذ نفسك أوالً یجب  ،تستمع إلیھم 
 . من هللا التوفیقو .هللا یثبت أقدامنا اً جمیعاً ، نإیمانویقوي حفظنا هللا ی

 
 الفاتحة .
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