
 

 

    

 العون یجب أن یطلب من هللا
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 أعوذ با: من الشیطان الرجیم . بسم هللا الرحمن الرحیم

 َوَعلَى اّ;ِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ 
ویبحثون هللا  وا". اآلن الناس الیوم نس على هللا اعتمد،  هللا توكل على " یقول لوج هللا عز".  وعلى هللا فلیتوكل المؤمنون" 

.  األعمال التجاریةب نقومدعونا  " یقولون بینما. صاحب العمل . یبحثون عن مالك العقار أو  مراجع في جمیع أعمالھم عن
 .ھم أولئك الذین یعرفونبهللا ولكن یثقون  یتوكلون علىأعرف الناس "، ال 

شخص  الف، أو  شخصا خمسون،  ، خمسة أشخاص ساعد شخص واحدیأن  ھیمكن ، مساعدةلیستطیع احتى لو كان شخص 
 یشعرونھذه المرة ، مساعدة الن قادرا على ، وعندما ال یك من شخص واحد ویطلبونشخص یأتون مئة الف .  على األكثر
 خلفھ وفقا لعقلھم. عنونھیل، ولكن  ال یفعلون ذلك أمامھ طبعا.  الرجل یھینونوھذه المرة یربوا نفوسھم . معظمھم لم  بخیبة أمل

 . ، ال أحد یستطیع أن یرضي الجمیع كما قلنا.  القیام بھ ھمما یمكن القلیلمحدودة وھناك  قوةالرجل لدیھ 

اْلِعبَاد إِالَّ َربَّ اْلِعبَاد يیَْرضَ  ال  
.  من هللا ستطلب رزقك.  تعتمد على هللا. س ھو القادر على إرضاء الجمیع لوج فقط هللا عز" العباد إال رب العباد يیرض ال"

 . . وھو قادر على القیام بذلك أن هللا یعطیك بحیثمن هللا  وتطلب ستتوكل على هللا،  . مھما كانت ستطلب المساعدة من هللا

.  مستحیل ھذا.  ساعد الجمیعیأن  ھمكن، ال ی ، حتى لو كان یساعد ملیون شخص شخص مئة الفحتى لو كان اإلنسان یساعد 
أن  یجب العونأن ینسوا  ال ویجب أن،  یأتي من هللا الرزقأن ینسوا  ال یجب أن،  ینسوا هللا ال یجب على الناس أن ، لذلك

 . طلب من هللای

ل . هللا عز وجھم أمل یخیب، إن شاء هللا ال  هللا من البشر یطلب. عندما  كل شيءعلى قادر الهللا. ھو یعطیك هللا و اطلب من
تتوھم . ال لھ  ولكن بالتأكید ما ھو أفضل الشخص ه. یعطي ما یریدوإخالصا ، حقیقة ،  بصدق یطلبون یعطي ألولئك الذین

كما .  عطیك في اآلخرةسی]، بالتأكید ذه الدنیاتى لو لم یعط ھنا [في ھ، حك !" حتى لو لم یعطیعطني ایاه أردت ھذا ولم  " قائال
 . الوقت في ذلك، سیكون أفضل  قلنا

 

 



 

 

 

 

فكر ت، ال  . حذار كما كنت تعتقد وال یسیرباإلھانة عندما ترید شیئا  تشعر! ذه الدنیا في ھ للناسما تفعلھ  لوج عز :ال تفعل 
، كذلك  . إن لم یكنثوابھ عطیك ی، بالتأكید س ذلكفعلت ؟ إذا على ذلك جرؤ ن. كیف عباده ،  ! نحن عبیده هللا باإلنزعاج من

 . زداد سوءاالوضع سی.  ، كما تریدأت أسإذا 

ن وتمردی.  هللا حفظنا، عبیدا للنفس دا : بل اعب یعودوالم . لنفسھم ، ھم عبید ون لنفسھم . الناس اآلن مطیعتربیة للنفس  هھذ
أن تفعل  وعلیك،  هللا ھایحبالتي األشیاء  علیك أن تتبع.  . التمرد لیس جیدا على ما یریدون ونحصلیالجمیع عندما ال  على

ساعد الناس حتى ی. هللا  في اآلخرة رابحاخرج توه الدنیا عیش في سالم في ھذتس.  راضیا تكونهللا حتى التي أمر بھا األشیاء 
 ومن هللا التوفیق . . إن شاء هللا نفسھمال یتبعوا 

	الفاتحة .
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