
 

 

    

 معينال نِعمهللا هو 

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

ٌدخل ال  ، ولكنتماما  وا هذاأن ٌفهم ٌجب.  على أي حال بهذا الوضعالناس ،  . اآلننساه ا ونال نقول هذٌجب أن .  معٌنهللا هو أفضل 

 . هللا أٌضا عندما تقول ذلك ٌعٌنك.  هذا واالناس إذا تذكر ٌرتاح.  عقولهم فً

ٌرتاحون ، .  وصاٌة هللاتحت حماٌة وم أنه ؤثر على الناس طالماٌ. ال شًء ٌمكن أن  هللا ذلكلم ٌرد ساعد اإلنسانٌة إذا ٌال أحد ٌمكن أن 

 ". ونرتاحسٌساعدنا ،  هذا الرجل غنً " ،ذلك  مثل الركض خلف. ال ٌوجد شًء وٌُزال كل اإلزعاج ،  السالم ٌجدون

حتى فً المنام سلطان بروناي  دعنً ارى. هللا  لً ادعو بعث برسالة "ذات مرة ،  بهلول. رجل  حدث فً بعض األحٌانتأشٌاء مضحكة 

، وهكذا هللا ٌساعدك على التفكٌر السلٌم هللا  كٌعطٌ بحٌث، الراحة هللا  كهللا حتى ٌعطٌ تدعو. عجٌب هذا ي ". جارئٌتمكن من است

. الذي ٌساعدك هو  هللا علٌك أن تتوكل على.  أو فً وسط الصحراء الجبلساعدك على قمة ٌ. هللا  ألخذه إلى هذا الحد ال داعً.  الخروج

 . إن شاء هللا هللا ال ٌحرمنا من عونه. وجل هو هللا عز  لنا. األفضل لنا واألقرب  حاجة إلى أي شخصب ٌجعلكال وهللا 

 الفكر هلك.  هأن ٌكون هناك أي شخص أفضل من وال ٌمكن معٌنخٌر  هو هللا ."عم المولى ونعم النصٌرحسبنا هللا ونعم الوكٌل ، ن "

 هناك كان مهماكآبة ،  هناك . مهما كان والمتاعب الشقاءمئة مرة فً الٌوم حتى ٌخلصوا من  واٌجب أن ٌقول وهؤالء الناس )حاشا(.

من المتاعب من خالل  أن ٌكونوا محفوظٌنعندما ٌكونون مع رجل قوي ٌمكن أنهم . أحٌانا ٌظن الناس تزول جمٌعها ،  قلقحزن أو 

 ومن هللا التوفٌق . . به استعٌذوا.  هذا تنسوا. ال وجل حماٌة من هللا عز . أكبر  حماٌته

 الفاتحة .
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