
 
 
 
 

 
  

 

 اذكروا واشكروا
 

 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
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم . بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُرواْ ِلي َوالَ تَْكفُُرونِ 
 

ال  ي .نواشكر  .وأنعم عليكم،  مذكركذكرتوني ، أإذا  اذكروني . َواْشُكُرواْ ِلي َوالَ تَْكفُُروِن ".فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم يقول هللا عز وجل " 

   ". الكفر " ال تدخلوا فيهذا يعني   .تستروا الحقيقة
 

ت ، ألنه عندما يه ، إذا ضلذكرلم توإال ، إذا   .ذكرنا ، كل شيء يصبح جيًداعندما ينظر إلينا ، ي  .اليناذكرنا وينظر عندما نذكر هللا ، ي

 .اإلمتحانإنه جزء من   .هللا هذه حكمة من حكم  .، يتذكره المرء المصائبإلهي ، ينسون هللا ، ولكن بعد المعاناة أو رزق يتلقى الناس 
اإللهي ، وبعد ذلك  ينقطع الرزق،  لم تظهر أنك من الشاكرين، إذا  رزقهخالف ذلك ، بعد تلقي   .دائما لكي يرزقكتذكره دون توقف ، س

 تركض خلفه .
 

يقول  .اشكروني " " يقول عز وجلهللا   .جلو هللا عز وشكر، يجب عليك التمسك  اعندما تجده  .هذه األشياء دائما ايجادأيضا ، ال يمكن 

ما هو مفيد بالنسبة لنا هو أن   .ذلك لآلخرين أيضا ونظهريآلخرين ". بالفعل الذين ال يشكرون هللا ، ال تشكروا اال   .ارزقكمأنا الذي  "

يجب أن نكون   .هللامن . هذا رحمة ولو قليال حتى لو كان الكون كله يظهر الشكر ، فإنه لن يفيد هللا   .يكون لدينا إيمان وأن نشكر هللا

 . لصالحنا وه واإلرشاداألوامر ، مدركين أن جميع النصائح 
 

لو عرفوا ،   .ال يعرفون شيئًا  .، جاهلين لعدم معرفة هللا ليسوا أذكياءلكنهم   .ال يحبون أحدا  .هناك الكثير من الناس يعتقدون أنهم أذكياء

نرجو أن   .يكون ذكره في أذهاننا دائًما رجو أنن  .يرزقنا ذلكهللا   .يشاء، وليس لمن ال  يرزق هللا من يشاء شعروا بالراحة . لكانوا 

 .  ومن هللا التوفيق . ذكره طريقنا ، ذكرنا ، إن شاء هللانرجو أن يكون   .رزقهللتأمل في  هيكون ذكر

 الفاتحة .
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