
 
 
 
 
 
  

 
 كن مع هللا دائما

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
وا إِلَى �َِّ   فَِفرُّ

 
العالم في مثل ھذه الحالة اآلن  وضعهللا. إن  إلجأ الى ،إلى هللا فر؟ ستفر، ماذا ستفعل؟ إلى أین عندما تحدث مشكلةعندما یحدث شيء ما، 

لشر بدافع الحسد. ، ضد الخیر واأتباعھ حربًا ضد اإلنسانیة جمعاء، بدأ الشیطان وع في مأزق. وكأن المشاكل ال تكفيحیث أصبح الجمی
 ، مسلمین وغیر مسلمین.وا الحرب ضد الجمیعؤ". لھذا بدمونزیل معظمھ ننظفاآلن. دعونا  "ھناك الكثیر من الناس یقول

. 
 ،دالً من القیام باألعمال الصالحة، بوتر واالكتئاب. باإلضافة إلى ذلكفي أنواع مختلفة من الت یمرونهللا.  من فرواالناس في مشاكل ألنھم 

. وءاسكثر أھم أسوأ من الشیطان. بل و اإلنسن یطا. وھناك شیفقط ، توقع الشرفإنھم یفعلون كل شيء سیئ. ال تتوقع الخیر من الشیطان
". إنھم  یقول هللا عز وجل  ، باب العون لھم بكل أنواعھ.اللطف، باب وجل لھم باب الرحمةأكثر قسوة. فتح هللا عز ، أضل"بَْل ُھْم أََضلُّ

. 
عندك فرصة وال أمل في  لیس ،هلالج لج. إن لم تكن مع هللا ضدھم هلالج لج. علینا أن نكون مع هللا ان، سیكون في الخسروإالإلى هللا یربح.  عودیمن 

ِ". النصر دائما من عند هللا. ال تنوالنصرمواجھتھم و الستعانة بھ. من هللا واالى  لجوءصر علیھم إال بالت. "َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعنِد �َّ
 .انھ بخیر بان علىبا� فھو في ضیاع وخیبة مھما  نسیئا أبدا. من ال یستعییكون حالھ  نبا� ل نیستعی

. 
یحدث  ،هللا یشاء. عندما هلالج لج ، فلیس لھ قیمة تذكر عند هللاالمسلمین. مھما كبر العدو أمامكب یلیق، یفقد الناس األمل. فقدان األمل ال لذلك

وكن مع هللا. ستأتي  هلالج لجدائما إلى هللا  ُعدذا وذاك. ھأو  ،واحد ینتصر علیھم بإذن هللا. لذلك ال تفقد األمل بسبب مرض شخصكل شيء. 
 تكون في سالم.ك. سوستزول مشاكل المساعدة

. 
من ال ، یجب على واحدةكل ذلك دفعة القیام ب. واألمر األساسي ھو الصالة. بما أنھ من الصعب أوالً  أن تكون مع هللا یعني تنفیذ أوامره

الصالة ھي . هلالج لجبإذن هللا  یكون األمر جیداأوقات كل یوم. ثم الخمس  وصوال لتأدیةأربع ركعات وھكذا ، یصلي أن یبدأ ببطء بركعتین
األولیاء ال  ، یقول أنھ حتى دعاء أكبردعاءال منھالناس  یطلب. عندما اموالنا الشیخ ناظم یقول إن الدعاء ال یُقبل بدونھ السالح األكبر.

هللا ینسى الصالة. ال أن  یجبیتجاھل الصالة. ال أن  یجبعلى المرء أن یصلي ركعتین على األقل یومیاً.  یجبیؤثر على من ال یصلي. 
 . ومن هللا التوفیق. یعیننا العبادة ال یذوق لذة أي شيء عندما ال یصلي. هللا لذةالعبادة. من ذاق  جمیعا لذةرزقنا ی
 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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