
 

 
 
 
 
 
 
 

 فقط الى هللا الجؤوا
 

. 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 .
 

، فال فائدة من خدمتھالو نفسھمرضاء إلدائما عدم جدوى كل ما یفعلھ الناس. یكافحون لفعل شيء ما. ولكن ألن ما یفعلونھ ھو  هللایظھر
ظھر نفسھا. الحقیقة منتصرة. الباطل ال ینتصر أبدا. یعتقدون أنھم فازوا. ومع ذلك ، یتم تدمیرھم في . الحقیقة تُ یفشلونذلك. في النھایة ، 

یمكن أن یكونوا أقویاء بقدر ما یریدون. هلالج لج. أنھم یمتلكونھا ، لكنھم في النھایة ینھارون بمشیئة هللا  الدنیا لذلك یظن الناس في ھذه .النھایة
في ھذه أحد  منھم ید. لم یبقراهللا بقدر ما یریدون. كان ھناك الكثیر من الفراعنة والنم یكونوا ضدأنھم مھمون وأن  یظنوایمكنھم أن 

 .. ظنوا أنھم یمتلكون العالم وادعوا أنھم آلھة. یدعي الناس أشیاء أسوأ في الوقت الحاضر. لیس لدیھم قیمة على اإلطالقیاالدن
 . 

. وإال فإن من ویكون من المحفوظیننتصر یهللا یلجأ الى من الى هللا.  یجب علیھم اللجوءأصبح الناس یائسین وال یعرفون ماذا یفعلون. 
، إذا كنت تعتمد . إذا كنت تعتمد على شخص ، لن یبقى أي شخص. ھناك قول مأثورینھار مثلھم ، فال یوجد من یحمیك یلجأ إلى ھؤالء

ال  .الضیق والیأس زمن الذي یحفظك في اللجوء الى هللا ھو. الدنیا ه. ال شيء یمكن أن یحمیك في ھذسیزول حتى الجبلل ، على جب
ِ". ْقنَُطواتفقدوا األمل با�. "َال تَ  ْحَمِة �َّ ال تفقد األمل في رحمة هللا. ھذه بشرى. إذا عرف الناس ھذا ، فلن یكون لدیھم مشاكل ولن  ِمن رَّ

ال  یجب ان تقول "متى یشاء هللا. متى ستفعل ھذا"؟ "متى تموت؟ إذا سألوكهلالج لج. . كل شيء بأمر هللا یخافوا. كونوا مع هللا وال تخافوا
 .هلالج لجوذاك. سوف تموت ". ال أحد یعلم الغیب إال هللا  "لقد فعلت ھذا یوجد شيء مثل

. 
ھذا؟ سوف تموت في ھذا الوقت ". إنھا إرادة هللا  ستفعل"متى  ولیق اللذلك ، یخطئ الناس ویقولون أشیاء بعلم أو بدون علم. ومن یعلم 

ن وقتك ، ال یمكنك البقاء أكثر من ثانیة. وبالرغم من أنك تحمي نفسك ، عندما یحی األسباببعض  یجعلللجمیع. إنھ  عمرالحدد هللا هلالج لج. 
إلى األبد.  محفوظواآلخرة  في الدنیا. ومن كان مع هللا الباقي. هللا ھو اآلخرةهللا في  ینجیكمكونوا مع هللا حتى  .ألحد تدوملن  الدنیا هھذ

حفظنا. فتنة آخر الزمان هللا یأحد عندما یرحل. لذلك من كان مع هللا یربح دائما.  لن یبقى لك،  ھذه الدنیاعندما تعتمد على شخص ما في 
 ومن هللا التوفیق .   .إن شاء هللا محفوظهللا یلجأ الى كبیرة. من 

 
 الفاتحة .
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