
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 ُ  إِالَّ أَْن یَشاَء �َّ

 
. 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
ِلَك َغًدا ﴿ ُ ﴾ إِالَّ أَ 23َوَال تَقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعٌل ذَٰ  ْن یَشاَء �َّ

 

حتى لو سعى العالم كلھ ، هلالج لج لم یشأ. إذا هلالج لج هللا شاء، فلن ینجح إال إذا عندما یرید شخص ما أن یفعل شیئًا
، یجب أن تقول إن شاء هللا في كل ما ستفعلھ. إن شاء . لذلكهلالج لج ، فلن ینجح. ال شيء یحدث بدون أمرهإلیھ

 .لكیحدث ذ ، فلنیشأشاء هللا یحدث. إذا لم  ذاهللا یعني إ
 

أبدًا أنھ بدون مشیئة هللا لن یحدث ذلك.  ال یفكرونالناس في الوقت الحاضر یقولون "سأفعل ھذا وذاك". 
إیمان على أي حال. إنھم یعیشون على ید من یسمون بالمسلمین ومن  عندھمكثیر من الناس لم یعد ال

یریدون القیام لى اإلطالق. یفكرون فیما عیسمون بالمؤمنین. وبقیة الناس بدون إیمان ال یفكرون في ھذا 
 .ال یریده هلالج لجذلك ألن هللا فعل لكنھم ال یستطیعون و، بھ

 

"أردنا أن نفعل ھذا  لن یخیب أملھم بعد ذلك. سیقولون، فاس بھذا األمر دائًما في أذھانھم، إذا احتفظ النلذلك
 ".ال داعي ألن ننزعج من ذلكد نجح. ، لكان قهلالج لج لو شاء. لذلك لم ینجح األمر. یشألم الشيء. ولكن هللا 

 

أن نسأل هللا أن  یجب. ناناس ما ھو جید وما ھو غیر جید لال نعرف شیئا. ال یعرف النحن . ھو العلیمهللا 
 یتحول لیس الى خیر بل الى ضرر بالنسبة، قد عندما یحدث ذلك. ولكن للتیسیریعطینا الخیر. نطلب شیئا 

 جید. لنا. وما ال نریده قد یتحول إلى شيء
 

نرجو یأتي الخیر. لالدعاء ب تقومعلى هللا عز وجل. وعلیك دائما أن  بالتوكللذلك یجب أن تفعل كل شيء 
ومن هللا  حفظنا من الشر إن شاء هللا.یو جمیعًا یرزقنا الخیرالخیر إن شاء هللا. هللا  أن یشاء لناهللا من 

 التوفیق. الفاتحة.
 

، ملسو هيلع هللا ىلصنھدیھا الى نبینا الكریم الحمد � تم تالوة عدة ختمات.  .حاء العالممن جمیع أن تم تالوة ختمة القرآن
وأصحابھ الكرام، والى أرواح جمیع األنبیاء، األولیاء، األصفیاء والمشایخ، وإلى أرواح جمیع أھل بیتھ 
وتكون سبباً  إن شاء هللا. هللا یبلّغ كل من تالھا مقصده. بنیة تقریب الخیر والحفظ من الشراألقارب. 

هللا یحفظھم من شر الدنیا ویقبلھا منھم للوصول الى الحفظ إن شاء هللا. آمین للسعادة في الدنیا واآلخرة. 
 آمین، والحمد � رب العالمین، الفاتحة.
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