
 
 
 
 

 
  

 اذكر هللا في كل وقت
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

 
كنا الحمد هلل .  سعداءكانوا خوان( وأولئك الذين يحبوننا اإل. اإلخوة واألخوات )بأمن وسالم دنا من سفرنا )إلى المملكة المتحدة( ذهبنا وع

وراء . الناس الذين يذهبون ن ودنيوي هم أشخاص. ترى أن الناس الذين يذهبون إلى هناك هلل عز وجل . كانت هذه رحلة ايضا سعداء 

. بغض النظر عن مدى  هللا ونذكريال  م، ألنه ، ال لزوم له منه فائدة. كل شيء ال  كل ما يفعلونهبالتسوق وخسارة بفي خسارة  هم الدنيا

 . فائدة لهليس  ولكن هذاأهمية أنهم يعرفون 

. مقامك  وسيرتفع حسناتهللا سيكتب لك ، أينما ذهبت  هللا في سبيلكل ما تفعله هو  أن اتأكدم. إذا كنت هلل ، عليك أن تذهب  أينما ذهبت

، وسيكون مثل انهم  . انهم ال ينسون هللاصافية ألن هللا في قلوب أولئك الذين لديهم نية  ." النوايا مهمة " . يقول لديه الحديث الكريم نبينا

 .يخطونها كل خطوة عن  الحسناتهللا لهم سيكتب .  هللا ويقومون بذكرهللا  يشكرونباستمرار 

.  كر القلب هو أكثر أهميةبذ القياماللسان ولكن ب. ليس ة نقشبنديطريقتنا المهم جدا في إنه .  كر القلبذ ه. يسمون كرالذهذا هو معنى 

، ولكن عليك أن قريب . لذلك هللا بالتأكيد الدنيا جانبك أينما ذهبت في  يكون الى. دع هللا  . انه مهم سيان هللاكر يعني تذكر هللا وعدم نالذ

 .ا جيديكون  تقوم به من أعمالوقت كل ما في قلبك بحيث و عقلكه في تبقي

هذا الشخص "،  بخداع. ال شيء سيحدث لو قمنا  إذا فعلنا ذلك يرانا. ال أحد س أفعل هذا دعوني " وقلتنسيت هللا  ا، إذكذلك  إن لم يكن

.  . وهذا هو المهم الخير يأتي إلى عقل الشخصفقط ،  كر هللابذ وتقوم، عندما تتذكر  . ومع ذلك يمكن أن يتم بسهولةالشر هذا الوقت في 

 ينسونه .يجعلنا بين أولئك الذين ال و الذين يذكرونهنا بين أولئك جعلي. هللا  في قلبنا في جميع األوقات وال ننسى هللا علينا أن نقوم بالذكر

  من هللا التوفيق .و . يكون معنا إن شاء هللا نرجو أن.  ال يكون ضدناأن هللا نرجو من 

 الفاتحة .
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