
 

 
 
 
 
 
 
 

 كونوا مع هللا
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
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 .
 

 هلالج لجیقول هللا 
 

 َما یََشاءُ  یَْفعَلُ 
 

بمشیئة هللا. "الخیر في  سیكونأن یفعل ھذا أو ذاك. كل شيء  هلالج لجهللا یفعل ما یشاء. ال أحد یستطیع أن یمنعھ. ال أحد یستطیع أن یقول � 
ال  البشر .رآخ لیس ھناك حل. هلالج لجعلینا أن نتقبلھ ونطلب العون من هللا ال یمكننا فعل أي شيء.  لكما وقع". لقد حدث ذلك بالفعل ، لذ

 فكل حال ، المسلم بھ. ما دمت مع هللا ى. مھما حدث ، یجب أن یرضقبول ھذا. یریدون حلھ ویكافحون من أجلھ موال یمكنھ ونیفھم
السعادة والحزن. إذا لم تنس هللا فكل شيء سھل علیك. ، المشقة والسھولة  ،. علیك أن تكون مع هللا بأي حال من األحوالسھالسكون 

 نسیت هللا فكل شيء صعب.وإذا 
 

للناس. إنھ شھر رمضان المبارك اآلن. ابتعد الناس عن  امتحان"نحن عالقون في المنزل. ال یمكننا الخروج". ھذا  یقول الناس اآلن
أنك فقدتھ. كل كل ما تعتقد  عن ةبركال اضعاف مضاعفة من كفإن هللا سیعطی هلالج لجنھا نعمة من هللا ا رأیتدنیا لیكونوا أقرب إلى هللا. إذا ال

أن  مرءیمكن لل شیئا فشیئا .تعلمھ علیھ أن یوأفضل. ال تبقى مكتوف األیدي. اقرأ القرآن. من ال یعرف قراءة القرآن  أكثرشيء سیكون 
 بالتسبیحقم . عظیم الشأن سیكون جاھزا لقراءة القرآن  ،یتعلم قراءة القرآن في أسبوع. إذا حاول ، یمكنھ القراءة في خمسة عشر یوًما 

بل  ألشیاء السیئةفي ایجب أال تسيء استخدامھا  لكفعل ذلك. إنھا فرصة ، لذیعتكف فعلیھ الصلوات الفائتة. من یستطیع أن  وصلِ 
 الخیر وستشعرون بالراحة .تستغلھا في الخیر. افعلوا 

 
 لن یملوا ولن یخافوا. معظم الناس مكتئبون اآلن هلالج لج لو ذكروا هللا. هلالج لجیشعر الناس بالملل واإلرھاق. لماذا ھم كذلك؟ ألنھم ال یذكرون هللا 

. عھ، فال یمكنك من یحدثإن شاء هللا أن ،  سیحدث األمر الذيلذلك. من آمن با� واتكل علیھ ال یخاف الموت وال المرض قط. ال داعي 
 تحرقك النار مثل سیدنا ابراھیم. مع ألف مصاب ، ولن یحدث لك شيء. لن اإلختالطإذا لم یكن من المفترض أن یحدث ذلك ، یمكنك 

  
جعل اآلالم للناس وسیلة لتقویة هللا یبل الجمال إن شاء هللا.  رضرأتي منھ ال. ال یمباركمع هللا. إنھ شھر  والذلك نصیحتنا أن نكون

یكون المسلمون أقرب إلى هللا  . یحدث ھذا لكيعصیاناال تذھب ھباء. بعض الناس یصبحون أكثر وحشیة وأكثر  نرجو أنإیمانھم. 
 ومن هللا التوفیق . المرضى.  يیشف هللاحفظنا من كل شر ومرض. هللا ی. یعیننا  إن شاء هللا. هللا

 
 الفاتحة .
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