
 
 
 
 
 
  

 
ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ   أََال بِِذْكِر �َّ

 
 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
 

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم "  القلوب تجد  یقول هللا عز وجل أن ". أََال بِِذْكِر �َّ
 مع، وھذا ھو المقصود بعبارة "اإلنسان دائًما كون في قلبك یذكر هللا ھو أن تذكره دائًما وأن . هلالج لجالسالم والطمأنینة بذكر هللا 

تجد السالم  لكي .هللا". وھذا الذكر ھو السبیل الوحید لتجد القلوب الراحة وإال فلن یجد الناس والقلوب السالم والطمأنینة والخیر
األعضاء هللا  تذكر، وكلما أن یكون في كل عضو من أعضائك  یجبفي قلبك وعلى لسانك ،  دائًماب أن یكون ذكر هللا یج

مضطربًا ، بدون  كنت كلما. كلما ابتعدت عن هللا  لن تزعجك الدنیا هوقضایا ھذ ومصاعبكلما وجدت السالم والطمأنینة ، 
فلن یؤثر علیك شيء منھ إذا  مھما كان ھناك.  ، سواء كانت مرًضا أو فقًرااألشیاء السیئة ستكون معك  زادتسالم ومھما 
 .هلالج لجوتذكر هللا  هلالج لجكنت مع هللا 

 طالما أنكما یقول هللا في القرآن الكریم ، ھذا موضوع مذكور ، یقول الناس ویفكرون ، دعني أفعل ھذا وذاك وسأكون أسعد 
. لقد  كیف یمكننا أن نكون سعداء أفضلیعرف  هلالج لج ، فھو سعداءكون نخلقنا ، ال أحد یعلم أفضل كیف یمكن أن  الخالق هلالج لجهللا 

. ومع ذلك ، فإن اإلنسان یبحث  سعداء ، وكیف نكون في راحة وسالم ، وقد أظھر لنا ھذا أیًضا نخلقنا وأعطانا سر كیف نكو
ومن  . صغیرة ھنا وھناك آخرون یفعلون أشیاء أخرى لكن ھذا لیس كافًیا. البعض یفعل أشیاء  عن السعادة في أماكن أخرى

یبحثون عن السعادة في ، عاطون المخدرات تم في وقت ما فیا ال یكفیھھذویشربون الخمر ، یدخنون ، ن عن هللا وبعید ھم
ذین ینقذون أنفسھم وال ینظرون إلى ھذه . وال . كلما فعلوا ذلك كلما تعمقوا في ھذه األشیاء وكلما زاد األمر سوًءاأماكن خاطئة 

قوة اإلیمان لنكون مع یرزقنا . هللا  ویلجأون إلى هللا ھم الذین یفرحون ویجدون السالم والطمأنینة عند هللا یتوكلوناألشیاء ، 
 . من هللا التوفیقو . إن شاء هللا، دائماً في قلوبنا نذكره هللا و

 الفاتحة .
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