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ِلَك فَْلیَْفَرُحوا  فَبِذَٰ
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أهللا سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسولر

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
ِ َوبَِرْحَمتِِھ  ا یَْجَمعُونَ قُْل بِفَْضِل �َّ مَّ ِلَك فَْلیَْفَرُحوا ُھَو َخْیٌر ّمِ  فَبِذَٰ

 
. إنھا یفرحواإلیھا على أنھا نعمة عظیمة وأن  واالعبادة أن ینظرالذین یؤدون یجب على  -العبادة التي نؤدیھا 

 النِعم. تدومشكر بال. هلالج لج� والشكر الحمد  ،. نحن عباد محظوظونهلالج لج فضل عظیم ولطف من هللا
. 

الذین [الناس] عن ھذه الطریقة.  تلھي النفسال ترید ھذا ألحد. دائًما ما  النفس. ألن الطریق اھذ علىوضعنا لقد 
هللا یحفظنا. . هلالج لجمن فضل هللا ھذا هللا عز وجل.  یؤدون العبادة، أھل الطریقة والناس عامة یجب أن یفرحوا، یقول

. یمكن للمرء صياعم، في أماكن الئن في مكان سی، یمكنك أن تكون في وضع مختلف. یمكن أن تكوهلالج لج إذا أراد
 ذلك.عز وجل ، إذا أراد هللا كل األشیاء السیئة علأن یف

. 

أو  ونومصی مأنھب لمكر نفسھم نیأمنوال . یجب أن هلالج لج وفي العبادة فلیفرح ویشكر هللا ةالطریق هھذ فيفمن  ،لذلك
والشیطان یریدون منعھم. نؤدي ھذه األشیاء  النفسصعوبة في القیام بھذه األشیاء. یجدون بعض الناس . یصلون

 .هلالج لج هللا وبمشیئةفضل هللا ب ،بحمد هللا
. 

 الدنیا هأفضل من خیرات ھذ إنھا، ألنھا نعمة عظیمة وشرف عظیم. إنھا فائدة عظیمة. أثناء تأدیتھا، افعلھا بسعادة
، یقول هللا ولكن ھذا أفضل الدنیا.ي ھذ ، قد یراكم الناس الثروة وھم یعیشون ف. بالتأكید"ھو خیر مما یجمعون"

ونكون أعظم نعمة أعظم من األكل والشرب، أعظم من كل شيء. إنھا نعمة عظیمة أن نعبد هللا ھذه عز وجل. 
عبادك الضعفاء  تسمح لنا،، إنك "شكراً � وقل بفرح، افعلھا بالعبادةأفضل شيء. أثناء القیام  ھذا. هلالج لجدا � عبا

. كل شيء من هلالج لج لتنفیذ أوامر هللا ،هلالج لجأفضل شيء ھو أن تكون في عبادة هللا  ".یفعلون ھذه األشیاء الجمیلة
 یتھا.أدتأیًضا أثناء  ایجعلنا نحبھ هللا. هلالج لجھا هللا وأحبھا ب كلھا أمور أمر ،میاالص، العمرة، الحج، الزكاة ،الصالة

. 

. وأثناء هلالج لج الصالة. علیك أن تصلي. إنھ شيء جمیل جًدا أعطاك إیاه هللایقول بعض الناس أنھم ال یستطیعون 
ال " لوسوسة الشیطان. ال تق تقع فياشكر هللا إلتمامھا. ال  ،صالتك تؤدي. عندما افرح واشكر، الصالةتأدیة 

رضي هللا . والعبد الذي یُ هلالج لج یرضى عنك هللاس. لِ أ. ال أستطیع أن أفعل ھذا أو ذاك". توضأ وصأستطیع أن أتوض
 أیضا. سینتفع

. 

وإن شاء هللا  شكرسن. ةالطریق هحفظنا وال یبعدنا عن ھذهللا ی. هللا یثبتنا. ةالطریق هھذ أنھ أظھر لنا�  الحمد
 .ومن هللا التوفیق. الفاتحةھذه النعم.  ادستزد بالشكر
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