
 
 
 
 

 
  

 

 مرضاة هللا
 

 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
 

كل عمل وأمر من امورك كون يأن  نويت. إذا عنا  هللا يرضىهللا ، عندئذ  ةرضالم يكونأن ما نفعله  حيثهلل ،  أمورنا تكونكل  وادع
، بما في ذلك األعمال  أمورناكل أن من الصباح حتى الليل  ننوي. دعونا  ، وهو راٍض عنك نيتكحسب  كهللا ، فإن هللا يعطي لمرضاة

. أينما ذهبنا ، دعوا كل أعمالنا تكون  حالل ، نلبس حالل ، وهكذا دواليكأننا نكسب حيث  – رضاهالدنيوية ، تتم من أجل هللا ، لكسب 
 لمرضاة هللا .

 
 مرة ألولئك الذين سيدخلون الطريقة ألول نيتنا للدنيا ،إندوناسيا(. نحن ال نذهب  سافر إلىم. )الشيخ  اليوم ، إن شاء هللا ، هناك رحلة

ن و! لقد نسي معظم المسلم الناس لهدايةكون سببا ت! نرجو أن  من فضل هللا مليئة. نرجو أن تكون رحلتنا  . نسافر في سبيل هللا وألتباعنا
. الطريقة  ليس لديهم معرفة بجمال اإلسالم والطريقة خلف الدنيا ،. انهم يركضون  أو ألسباب أخرى ةالدنيوي أمورهمإما بسبب  اآلخرة

أنت لست على الطريق  " . البعض يقول . ال يوجد فرق ، لكنهم ال يعرفون هذا لشريعةل ه بالنسبةنفس مراأل ،بالفعل تنتمي إلى اإلسالم 
، فإن الكثير من الناس يبتعدون عن  المتزمتينب هؤالء األشخاص . وبسب على الرغم من أنهم ال يعرفون ما هي الطريقة " الصحيح

 ويبتعدون عن دينهم كليا .اإلسالم ، 
 

. نرجو أن  . هللا يجعل رحلتنا سهلة في رحلة لتصحيح حالتهم على األقل ، إلظهار مسار النبي ، وإليجاد الطريق الصحيح ذاهبوننحن 
". إن شاء  ن الدنيا وما فيهاألْن يْهِدَي َّللاه بَِك رُجالا واِحداا َخْيٌر لَك م " نبينا صلى هللا عليه وسلم . يقول ، إن شاء هللا للهدايةيجعل رحلتنا 

 .ويهتدون كثير من الناس سيأتون الهللا ، 
 

،  علمإلى الطريق الصحيح ، أولئك الذين ليس لديهم أي  والقدوم الناس على الهدايةحصول المزيد من رغب في نحن ، إن شاء هللا ، ن
 حيث انهم يركضون خلف،  تهمقيم، ألننا نالحظ أنهم ال يعرفون  بدالا من أولئك الذين هم بالفعل مسلمون ويمارسون صالتهم اليومية

 . ومن هللا التوفيق .من بين أولئك الذين يقدرون قيمته يجعلنا! هللا الرزق ، لقد أعطى هللا الكثير من  الحقيقة. في خلف هذه الدنيا أوروبا ، 

 
 الفاتحة .
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