
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 في قلبك هلالج لجإجعل تقوى هللا 

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
ْحِسنُونَ  الَِّذیَن ُھم مُّ َ َمَع الَِّذیَن اتَّقَوا وَّ  إِنَّ �َّ

 
في  هلالج لجهللا ویعملون الصالحات. هللا عز وجل یساعدھم. یعینھم  الذین یتقونمع  هلالج لجھو مع من هللا عز وجل؟ 

 .أعمالھم. عندھم بركة. ھذا ھو المھم
 

 نعمة هلالج لج. لیس لدیھم ھذا الشيء. خوف هللا هلالج لج وال یخافون هللا هلالج لجمن الناس. ال یفكرون في هللا  الملیاراتھناك 
، . عندما ال یفعلون ذلكهلالج لج هللا في حضرةھم. ویصبحون عبادًا مقبولین اتبرم، تزداد كالبشر ذلعظیمة. إذا فعل 

یقول هللا عز وجل  -""أَْسفََل سَافِِلینَ  السقوط. وفي النھایةون في یتدنون ببطء. یبدؤیكون األمر عكس ذلك تماًما. 
نا هللا عز وجل دنى. یخبراألوھو  -افِِلیَن" وال یخاف هللا ھو "أَْسفََل سَ هلالج لج الشخص الذي ال یقبل هللا  ذلك عن البشر.

 .الشأن عظیمبذلك في القرآن 
 

، الحجر . حتى البیتعز وجل وحق العباد. كل شيء لھ حق، حق هللا یرعى الحق هلالج لجهللا تقوى عنده لذلك من 
زداد. فإن إیمانھم ی، . طالما أنھم ینفذون األمرهلالج لج أمر هللا ینفذونألنھم  والجدار لھم حقوقھم. احترامھم مفید للناس،

 .بركة تنتشر حولھمالیمان واإلقوى ینورھم.  ویزدادزداد إیمانھم ی ،ھماتبرمألنھ عندما تزداد 
 

خرج هللا عز وجل من ، نعمة عظیمة. إذا لم تُ إنھا نعمةهلالج لج. هللا التي أعطانا إیاھا نعمة اللذلك علینا أن نحافظ على 
 .، ستواجھ المشقة حینھاهلالج لجإذا لم تذكره  ،هلالج لج، فلدیك ھذه التقوى. إذا أخرجتھ قلبك

 
. إذا ى هللا عز وجل ھذه القدرة للبشرال یزال بإمكان الناس القیام بذلك طالما أنھم على قید الحیاة. وقد أعط

تب الجمیلة. إذا قال الناس "لقد مرت حیاتي كلھا ارمإلى ھذه ال سیترقون، نفوسھمولم یطیعوا  نفوسھمعارضوا 
 .دمرون أنفسھمیُ س "سأستمر على ھذا النحوبھذه الطریقة. 

 
سیترقى. حتى لو كان في القاع، حیث أن هللا عز وجل قد ترك باب التوبة مفتوحاً. الشخص الذي یفعل ذلك 

رینا ھذا الطریق باب التوبة. هللا یُ  هلالج لجغلق یُ . لم ى هللا عز وجل ھذه الفرصة للبشریستمر في الصعود. لقد أعطس
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .إن شاء هللا ویُعینناالجمیل 
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