
 
 
 
 
 
  

 
 السالم والھدوء

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

 الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین
 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم عز وجل هللا یقول ؟ كیف یعیش اإلنسان بشكل مریح

 
سُوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتِكُْم َوأَنتُْم  َ َوالرَّ  تَْعلَُمونَ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَُخونُوا �َّ

 
، هلالج لج ویطیع هللا هلالج لج هللا  على طریق. ما دام المرء یتبع كل ما ھو صحیح ، ویسیر  وطمأنینةراحة ب، یعیش  غدارطالما أن اإلنسان لیس 

ھؤالء الناس ال یعرفون ماذا یفعلون ،  . یعیش دائًما في حالة من القلقس، یخدع اآلخرین و یخون المرء. ولكن إذا كان  فلن یحزن
 علیك. إذا كنت ترید السالم والطمأنینة ،  بالسالم یشعرونثم یقولون إنھم ال ومن كذبة بثم یتبعونھا بأخرى ، یعیشون  بالخیانةیبدؤون 
. الشخص  الناس وال تجادلاعتني بأھلك ، وانسجم مع جیرانك ل مخلوقاتھ ، ناس وكلل افعل الخیر، هلالج لج . أِطع هللا  هللا كما یأمرالعیش 

 . كون حالھ أفضل ، وسیصبح عبًدا صالًحا � وسیكون الجمیع سعداء بھیالذي یفعل كل ھذا سیكون مرتاًحا ، وس
 

.  أحد إن شاء هللا یؤذیكاعتني بنفسك وأصلح نفسك ، وبعد ذلك لن  لك. لذ قول أي شيء ألي شخص ال یمكنك فیھ وقتنحن نعیش في 
فعل الخیر واالبتعاد عن  ھذا وقت. لذلك ،  ولكن إذا تدخلت في كل شيء ، فھناك الكثیر من األشرار الذین سیؤذونك ویفعلون بك الشر

،  دابتع، ولكن إذا كنت ستدخل في جدال  جدالإنھ ال یجب علیك حتى التورط في أصغر  دس هللا سره یقولالشیخ ناظم قموالنا  . الشر
األوقات أیًضا ، وفي ھذه  الماضي الزمن فيلطالما كان األمر كذلك  . إذا جادلت قصدكابق بعیدًا وال ترد ، اذھب بعیدًا ألنھم لن یفھموا 

. ال تفكر  وسوسة الشیطان تؤثر علیك ع. ال تد سیكون ذلك سھالً ومریًحا لك، ولكن إذا أطعت أوامر هللا  صعبھ زمن على الرغم من أن
تقبل هللا  " ، "رالقصو"مع  الوعظفي  األئمة یقول. كما  یقبل هللا أعمالكس، ما دمت تفعل ما یأمرك هللا بھ ،  أم سیئً  جیدما تفعلھ  إذا كان
. بعض الناس یخدعھم الشیطان بسبب ھذا ویقضون  یقبلھ كما ھوهلالج لج لكن هللا و، علھ الناس لیس كامالً أي أن ما یف ". مع القصورأعمالنا 
هللا .  . المھم ھو نیتنا ، فلنحافظ على نوایانا راسخة ما دمنا في طریقھ سیقبل أعمالنا یصعًب األمر علینا ،. إن هللا ال بالمشقة حیاتھم 

  . من هللا التوفیقو . تقبلھا منا ، ویغفر لنای
 

 الفاتحة .
الحقانيموالنا الشیخ محمد عادل   

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر1442 ىاألول جمادى 1-2021/28- 12 


