
 

 

    

 اطلبوا لطف هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

بعده ، . بغض النظر عن مدى  نه قريبإ.  بعيد أنهفي أي شيء  تفكرواال  ." سيحصل قريباكل شيء  " أن يعني هذا كُل آٍت قريب " "

هللا عز  حدد. وقد  أيضاة نهاي لديهم . الناس والجميع هذا العالم له نهاية أيضا.  حق. إن وعد هللا  بالتأكيد ذلك يحدثسو يام تمر بسرعةاأل

. كل ما يتغيًر  هللا سوى. كل شيء الدنيا . ال شيء يبقى على حاله في  نحو النهاية ونالجميع يسيرأن ، تماما كما  كل شيءلر مع وجل

 . . فقط في اآلخرة سنبقى إلى األبد إن شاء هللا هو بشري

 يمتحنناال ن أن نسأل هللا أ يجب.  مرتاحا تكون"  مر أيضاسيهذا  " قولتو الدنياعذاب ، يجب أن تتحمل شدة و . لذلك وعد هللا هو هذا

،  . ال يتطلب الصبرهذا  ." أستطيع أن أفعل ذلك " لونحيان الناس يثقون بأنفسهم كثيرا ويقوفي بعض األ ." هللا يحدث هما يريد " ينقائل

 ."وال يمتحننا ،  . عليك أن تقول " هللا ينعم عليناصعب هذا  ألن ل هذه األشياء "!ثتطلب مال  " مشايخيقول ال

حيث  األسهل سيختارنبينا الكريم رضي هللا عنها كان  ، وفقا ألمنا عائشة صعبا واآلخر أسهل قليالاألول بين أمرين حيث كان  التخيير

أصعب حتى أتمكن من  األمر فليكن " نفسكب تثق،  . ال تقل أبدا ما يأتي من هللابقبول ال، يجب علينا . لذلك  على األمةسهل  نسيكو أنه

 تحصلذلك الوقت لن في .  ، لن تكون قادرا على فعل أي شيء على تحمل ذلك األنك لن تكون قادر ،"الثواب الحصول على المزيد من 

 . أي شيء أخذعلى  ا، لن تكون قادر قليلال على

. ما  . هللا قادر على كل شيء إن شاء هللا رزقه الهيًنمن  يرزقنا جميعا. هللا  رحمة من هللاال نطلبأن  علينا.  هللا معصية جيدال من ليس

 ومن هللا التوفيق . . هتحمل ما ال نستطيع لنايحمً . هللا ال  ، إن شاء هللا هللا لطفيكون هناك من  ن، يجب أ هو مهم

 . الفاتحة
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