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 انظر واعتبر
 

. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخناساداتي أ، مدد یا سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
 قُْل ِسیُروا فِي اْألَْرِض فَانُظُروا

 
�  الحمد، سفر خالل األیام األربعة الماضیةهللا عز وجل. أتیحت لنا فرصة ال یقول، واعتبرواسیروا في األرض 

ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقیَن". لقد خلق هللا عز وجل  -رأینا أماكن لم نرھا. هللا عز وجل . هلالج لج أفضل ما في كل "فَتَبَاَرَك �َّ
. بعض واذلك ومات والكن بعضھم لم یدركو. على ذلك اشكرووقیمتھا  عرفوا. بعض الناس شيء وأعطاه للبشر

 تم نسیانھم كلیا.والبعض اآلخر  تركوا أثرالناس 
. 

أعطاھم هللا عز وجل  -األماكن التي یعیش فیھا المسلمون ألناضول واألماكن التي نعیش فیھا، ا، هلالج لج�  الحمد
ألنھا كانت مناسبة للحیاة. كان وسكنتھا طقة جمیع الدول ھذه المن احبت، جمل األراضي. منذ العصور القدیمةأ

وغادر. عاشت كل قد احسَن  ،كما قلنا ،زراعة. هللا عز وجل أعطى كل شيء. من أحسنَ ، میاه، خیراتھناك 
 ھو ھذه األرض. بقيأمة أخرى. ما  اأمة حتى انتھى زمنھا وجاءت بعدھ

. 
 ورحلوایمان. لقد عاش مالیین وملیارات البشر اإلبقى ھو یما ألحد. تدومال  الدنیا هذا. یقولون أن ھذكھ الدنیا هھذ

 الكثیرمن ھذا. یأتي  عبرة. علینا أن نأخذ هلالج لج كلوا على هللاوتو، عبدوا هللا، الذین ربحوا ھم قوم شكروا هللاآلن. 
لكنھم ال  ذلك. من عبرة، یجب أن یأخذوا نب. ینظرون حولھم. وعندما ینظرونمن السیاح المحلیین واألجا

على "كیف قاموا بنحتھا. ، من كیفیة حمل الناس لھذه الصخور قلة قلیلة منھم یفعلون ذلك. لقد اندھشوا یعتبرون،
 ؟"أن یفعلوا ذلك  استطاعواكیف اذاً ، ال یستطیع الناس فعل الشيء نفسھ اآلن. الرغم من كل األدوات الحدیثة

 حدث لھم. یجب أن نفكر في ھذا. ذامافي مكانھم اآلن،  وا، فكرفي ھذا. بدالً من التفكیر في ذلكیفكر الناس 
. 

. یمكنھم فعل كل شيء. لكن یجب أن القوة والعقل للبشر هلالج لج، یرى الناس أشیاء مدھشة. أعطى هللا الحقیقةفي 
األراضي  توریثفال فائدة من  ،یستخدموا عقولھم قلیالً من أجل اإلیمان حتى یكون ھناك منفعة لھم. وإال

 اإلیمان. تورثھملصخریة إذا لم والمباني ا
. 

. كل شيء لھ معاناةتتحول إلى  تشكر،. وعندما ال النعم تزیدشكر بال. أنعمھا علینانقول شكراً � على النعم التي 
خسارة فقط. حفظنا هللا. ك كسب أي شيء. ما تحصل علیھ ھو ، ال یمكنمالكھ، یجب أن نفعل ما یشاء. خالف ذلك

 ومن هللا التوفیق. إن شاء هللا. جزاكم هللا خیرا.  دائمهللا یجعل شكرنا 
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