
 
 
 
 
 
  

 
 ُ  هلالج لج إِالَّ أَن یََشاَء �َّ

 

 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
 

ِلَك َغًدا {َوَال تَقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي  ُ 23فَاِعٌل ذَٰ  } إِالَّ أَن یََشاَء �َّ
 

 أراد ذاإلسالم. إن شاء هللا تعني "إا وآداب صولأل اب أن تقول إن شاء هللا وفق، ال تقل أنك ستفعلھ غدًا. یجعندما ترید أن تفعل شیئًا ما
هللا عز  أیش، إذا لم نك أن تكون مستعدًا بقدر ما تریدذلك. یمك "سأفعل ھذا غدًا إن شاء هللا" ألننا ال نعرف أبدًا ما سیحدث بعد هللا". قل

 ".وكذاال أن نقول "سأفعل كذا ، هلالج لجتذكر هللا دب. من المھم دائًما أن األمن ، ھذا وجل، ال یمكنك فعل أي شيء. لذلك
. 

الزمان. حبسھم سیدنا ذو القرنین خلف جبل وختمھ بالنحاس.  آخرالذین سیظھرون في  مأجوجو  یأجوج. ھناك ذلك ھناك مثال مفید عن
نحن " ذو القرنین إلى أھل تلك المنطقة، قالوا لھ ھم مسجونون ھناك. وإال فإنھم یخرجون ویھاجمون الناس ویؤذونھم. وعندما جاء سیدناإن

 یأجوجصھر النحاس وصب ختًما علیھ. بما أن ثم ومن بین جبلین.  (یأجوج ومأجوج)حبسھمافهللا  ألھمھ نتأذى. ماذا عسانا نفعل؟"
"بقي القلیل.  ونخرج غًدا". إنھم یحاولون كسره وعندما یقتربون من فتحھ یحل اللیل. یقولون نكسرهقویان، فإنھما یقوالن "س ومأجوج

یلھمھم هللا. س ،عندما یحین الوقت، ال یمكنھم الخروج. ولكن منذ مئة ألف سنة. ومع ذلك بشدة للخروج یحاولونقد كانوا ل سننتھي غدا ".
 بعد ذلك. سیخرجون إلى العالم ویدمرونھ. فتحسیُ  وعندما یقولون "سنفتحھ غًدا إن شاء هللا"

. 
ا . النقطة المھمة ھنالعالمات الكبرى لیوم القیامةالمھدي علیھ السالم. وھي من  ظھورال یزال ھناك وقت لذلك. ھذه األحداث ستحدث بعد 

تفعل شیئًا بنفسك، "اذھب وافعلھ"، یقول هللا  كقولھا وتدعي أن، فإن عملك یسیر على ما یرام. عندما ال تتقول إن شاء هللا ھي أنھ عندما
هللا. اطلب العون من هللا  اراد ذاإ -"سأذھب إلى ھناك الیوم إن شاء هللا. سأفعل ھذا في ھذا الوقت إن شاء هللا  عز وجل. لذلك، قل دائًما

 . ومن هللا التوفیق اترك مشیئتك جانبًا. یجب أن نعلم أنھ لیس لدینا سلطة. هللا یذكرنا دائما بمثل ھذه األشیاء إن شاء هللا.اذكره و،  هلالج لج
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