
 

 

    

	هللا إذكر وتوكل على
 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

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 َوَعلَى اّ;ِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ 
على  یجب.  في هللا". هللا مع المؤمنین یثقوا،  على هللا یتوكلوان أن یالمؤمنیجب على یقول " وجلهللا عز ". 	ن فلیتوكل المؤمنووعلى هللا"

 . في نظر هللا أجر وثواب، كل شيء لھ موجود . ما دام ھذا التفكیر : ھو ه الدنیا . وجودنا في ھذ:  إكراماأن یفعل كل شيء المؤمن 

.  هللا مرضاةعمل لكسب علینا أن ن. للدنیا ، ولیس للمولى ، یجب أن نعمل : . أدنى دنیا یعني  -اسم ه الدنیا كانت بھذ خلقتم یأن  قبل
 بالعوائق واإلنشغال بشيء ما .ستمر ت. و سریرا من الورود تلیس الدنیا، طبعا 

 سیخسرون،  ھذا الفكرب ھذه الدنیا. إذا تركوا من أجل ھذه الدنیا فقط  خلقواأنھم  ویفكرون، فإن معظم الناس ینسون هللا  في ھذه األثناء
مسائل  ھيأو الخسارة  الربح.  . لیس مھما؟"خسرنا أو  ربحناھل  دائما "تسأل . ال یمكن أن  في كل لحظةوكل یوم  نیخسرو.  كل شيء

 . . یجب على الجمیع التفكیر في ھذا اآلخرة خسارة، ولكن ما ھو مھم ھو عدم یخسر وآخر یربح . واحد  دنیویة لیست مھمة

. عندما تفكر في  اآلخرة يھ بھاالھتمام ما یجب علینا ، ولكن  مر مثل ھذا أو مثل ذلكت الدنیا. ة مھم تلیس الدنیا. نربح آخرتنا دعونا 
من أجل ھذه أولئك الذین یعیشون  ین .. المشكلة مع الناس الدنیویالدنیا لدیك أي مشاكل مع أي شخص في  لیس ، في ذلك الوقت اآلخرة
ویوم لھم. لك ، یوم  ، كما قلناه الدنیا . ھذ في اآلخرة ھي . والخسارة الحقیقیة اآلخرةوسیخسرون ه الدنیا ھذفي نین یزحسیكونون الدنیا 
 . أبدا ذلك ال ننسىیجب أن . أن تستعملھا بشكل جید المھم 

 فَاْذكُُرونِي أَْذكُْركُمْ 

 . " یعني تذكرهتذكر  . "عقولنا ، هللا" ولكن الذكر دائما هللا في  هللا " یقول وتذكر" ذكر ".  فاذكروني أذكركم" .  یقول الذكرى

 یرزقنا، هللا  . لذلك الدنیا دار بالء. بآخرتنا نا المھم ھو فوزألن تُمتص وتحزن في ھذه الدنیا . ال داعي . ذه الدنیا جمیعا في ھ یحفظناهللا 
،  یعیش الناس بطریقة مخلصةو.  جعل ھذا البلد یعیش في سالم وأمننرجو أن ی.  الجمیع یساعد. هللا  . آمین ما ھو جید لنا إن شاء هللا

  ومن هللا التوفیق . . إن شاء هللا وبركة وبحبوحة، وعافیة صحة ب

	الفاتحة .
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