
 
 
 
 

 
  
 

 األنبياء وسيلة للهداية
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد
 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم

ِ يَْهِدي بِِه َمن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه ۚ َولَْو أَْشَركُوا لََحبَِط َعْنُهم ِلَك هَُدى َّللاه
ا َكانُوا  ذََٰ  يَْعَملُونَ مه

. "ما يفعلونه بال قيمة كلباهلل ، فسيكون  أشركوا. ولكن إذا  من يشاء من عبادهبه هدي ي"هذا هدى هللا  عظيم الشأنفي القرآن  هلالج لجهللا  يقول

. والذين يخرجون عن هذا الطريق ، فإن ما يفعلونه ال  هذا الطريق يصلون إلى هللا منحواالذين  . إنه سبيل هللاالهدي هو سبيل عظيم ، 

فإن  أرادوا ،. إن  فهذا يعني أن كل ما يفعلونه سيكون باطالً في اآلخرة ولن ينفعهم، . وعندما ال يكون له فائدة  لهم فائدةقيمة له وال 

 منفعة .فائدة وال ، فكل ذلك بدون  هلالج لجاهلل برفون تيمكن أن يكون لهم ولكن ألنهم ال يع هكلالعلم و اكله الدنيا

".  نرشدكمألننا  ممنك أجر. ال نريد أي أموال أو  ال نريد من الناس شيئًا" . جميع األنبياء يقولون للهداية وسيلةوهم  نبياءاأل هللاأرسل 

 تهم .هدايلوسيلة كانوا نهم أل من الناس أو ماالً  الم يطلب أحد منهم أجر ، ثم العلماء الصادقونومن ثم األولياء ، ثم الصحابة ومن األنبياء 

.  يطلبون أجرهم من هللا عز وجل ،. ال عالقة لهم بالمال  طريق األنبياء عليهم السالم علىلقد فعلوا ذلك في سبيل هللا ، وهم يسيرون 

. عندما  ؟ ال أحد ظل معاناة شديدة غيرهم. من سيفعل مثل هذه األشياء في ا كثيرلى الرغم من أنهم كانوا يعانون واجبهم هو القيام بذلك ع

. بالنسبة  يتعبون وأحيانًا ينتهي بهم األمر باالستشهاد، عذبون ي  ، كانوا يعانون  . يفعل الناس شيئًا ما ، فإنهم يتوقعون شيئًا في المقابل

. ساروا في هذا الطريق بمحبة في سبيل  بيل هللا. لكنهم فعلوا كل شيء في س من األنبياء ، فإن أممهم تعذبهم وفي النهاية يقتلونهم للكثير

 . . إنهم أناس جميلون مر هللاألنه كان بأ يتوقفوالم ، ما حدث لهم  بعد كل. وهلالج لج هللا طريقهللا وأظهروا للناس 

. أولئك الذين خرجوا من هذه اإلنسانية ال  أن يسيروا في هذا الطريق عليهم. أولئك الذين يدعون أنهم بشر  سير في هذا الطريقعلينا ان ن

بالنسبة  . للناس أيًضا هدايةكون وت هتدواإ. إن شاء هللا ، نكون من أولئك الذين  ظهر لهمال يتبعون األشياء التي ت   ،يتبعون هذا الطريق 

الطريق ليس طريقًا صعبًا ولكن طريق  هذا.  على هذا الطريق أن يثبتناوشاكرين هلل ، وندعو هللا  حامدينيجب أن نكون ،  للذين إهتدوا

. الطريق الذي ينتهي في الخير يستحق المعاناة من  مشقة ولكنه طريق جميلفيه . يمكن أن يكون هذا الطريق  هو الطريق الصعب الشر

جميعاً على  يثبتنا. هللا  حفظناي هللا . ، فهو ليس جيًدا أبدًاوشكله الجيد . الطريق الذي ينتهي بالسوء ، بغض النظر عن مدى جاذبيته  أجله

. لذلك من خالل الدعاء  ملسو هيلع هللا ىلص يد هللا ، كما يقول نبينا الكريمبألن القلوب  مناتقبل يإن شاء هللا ، . بهذه األدعية  هذا الطريق إن شاء هللا

  . من هللا التوفيقو.  إن شاء هللا . هللا يجعله دائم يدوم والشكر
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