
 كل شيء من عند هللا

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 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 الفائز

". الخفي  علیكم الشرك ، الشرك أخشى ما أخشاهإن  " یقول صلى هللا علیھ وسلم. نبینا الكریم  كل شيء ھو من عند هللا
في یعني خال. الشرك  أیضاعن عدم معرفة بعض األشیاء ب الشرك. یمكنك ارتكاب  شریك مع هللا جعلوھذا أیضا مثل 

 . باستمرار المغفرةنطلب یقول لنا ان  صلى هللا علیھ وسلمالكریم  ناھذا السبب رسولل.  الواضح غیرالشرك 

شریك. ك تكونھذا الوقت في من نفسك عندما تفعل بعض األشیاء،  اعتبرت أنھ. إذا  هللا عند عرف كل شيء منتیجب أن 
 ویطلبالمرء أن یثق با�  على.  طلب المساعدة من هللا، و فعل ما ترید القیام بھا.  ، من عند هللا والشر، الخیر كالھما 

. ھذا یحتاج إلى أن یعرف على ھذا النحو حتى  یعطي ھذا المسعى ایضاهللا ونحن نسعى .  في كل شيءمن هللا لمساعدة ا
 . بحاجة دائما إلى التوبة واالستغفار نحنھذا السبب ل.  من دون علمھي أشیاء تحدث ،  . بالطبعا شركصبح یال 

 مئةال یقل عن بذلك لقیام لنحن بحاجة  ." في الیوم ةمر سبعین المغفرةأطلب  " یقول صلى هللا علیھ وسلمحتى نبینا الكریم 
إال  نعلن كلمة الشھادة (ال إلھ،  كل یومما نقوم بوظیفتنا . عند بقصد أو بدون قصد ھارتكبنالتي  للذنوب. ھذا  في الیوم ةمر
شيء من  فعلناأو  بشكل مستمر لفعل شيء سیئذلك قول ن. نحن بحاجة إلى أن نستغفر توب ونرسول هللا) ثم محمد ، هللا 
 . ذلك

.  . كل شيء ھو من عند هللا بقصد أو بدون قصد األخطاء التي ارتكبتعن  ونستغفر. نتوب یرة شر نفسنا.  ال إلھ إال هللا
. أشیاء یعتقد أنھا جیدة ویمكن أیضا أن  ، ولكنھا تتحول إلى أن تكون جیدة سیئة قد تكون األمور بعضناس یعتقدون أن ال

جمیعا  یساعدنا. هللا  " إن شاء هللاھذا مني  قول "نل طرفة عین أنفسناإلى یكلنا . هللا ال  خیرال یرزقنا. هللا  سیئةالى تتحول 
الكثیر من العبء على  تضع. إذا كنت  الراحة ونالجمیع ھذه التعلیمات في رؤوسھم ویجدیضع . إن شاء هللا  إن شاء هللا

سیكون عبئا و سیؤثر علیك. أنا الذي فعلت كل شيء "، ثم في النھایة الضرر  ، "أنا فعلت كل شيء نت تقولك، إذا  نفسك
 . ومن هللا التوفیق .مرتاحا ستكون  عندھار هللا ھذا "، قدً .  كل شيء من عند هللا " تقول. عندما  علیك

 الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الصبح 2015 نیسان 27  


