
 

 
 
 
 
 
 
 

  الجامع
 

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

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

 
 سبباللرحمة علیھ. عندما تكون ھناك ذكریات جیدة ، تصبح  ھذا سبب. خوجة ، هللا یرضى عنھ. كان عندنا الجامع"" هلالج لج �  الحمد

مع". كان األمر اجالشكرلل" الباب. یفتح الباب ویقول قربیبقى ، كان  الزاویةأذھب كل یوم إلى كنت للرحمة. لماذا اقول ھذا؟ ألنني 
لكن علینا أن نشكر هللا وكانت مثل المزحة.  ".، وھذا الصباح تقول شكراً للجامعاضیة ا معًا اللیلة الم"كن لنا وكنا نقول غریبًا بالنسبة

لذلك فإن معنى لتالي أم ال؟ ھناك حكمة في ھذا. ساعة؟ ھل سنلتقي في الیوم ا بعدفي كل دقیقة. ماذا سیحدث بعد دقیقة؟ ماذا سیحدث 
ال دقیقة وال ثانیة. الحمد � ننسى هللا ال یجب أن  مرة أخرى. شكراً على النعم التي یعطیھا. جمعنا هللاهلالج لج.  �" ھو شكر الشكر للجامع"

 !هلالج لج� ال ینتھي ، شكر هلالج لج 
. 
 

نِعمھ ال تنتھي. ولھذا  هللا یعطینا النعم في كل شيء. في المرض والصحة ،شھر رمضان المبارك . بالتأكید ھذه األیام أیام جمیلة ، أیام 
، هللا اإلسالم واإلیمان على نعمةأوالً ، علینا أن نشكر  .من یشكر فرض. ألن هللا یزید نِعم خیر لنا. الى جانب ذلك ، ھو هللا فإن شكر

. مثلما ال الدنیا هإیماناً حقیقیاً حتى ال نرى مصاعب ھذیرزقنا . هللا ، ال شيء ینقصكل شيء آخر  ھا، یتبع زیدتعندما  یزیدھا علینا .
 .ال نقلق بشأن المشاكل ،عندما یكون لدینا إیمان األمرعب في رمضان ، نفس نشعر بالمتا

. 
 

األولیاء. عندما یكون في قلوبنا ، ال یوجد مكان ألشیاء أخرى. إذا كان  ، محبة ، محبة الحبیب هللا محبةغایتنا هلالج لج. غایتنا مرضاة هللا 
یمكن أن یكونوا في أي مكان خارج قلبك ولكن القلب  .ھناك مكان [ألشیاء أخرى] ، فسیتم تدمیر كل شيء. القلب � وحده ال لغیره

ومن هللا   .وینصرنا إن شاء هللا یقویناهللا إن شاء هللا. هللا  لیاءأو. إنھ مكان ملسو هيلع هللا ىلص الكریم نبینا ، محبةهلالج لج هللا ، محبة هلالج لج یجب أن یكون فقط � 
 التوفیق . 

 
 الفاتحة .
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