
 
 
 
 

 
  

 

 من أجل 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
 

، ألن نبينا  واهذا الواجب دون أن يخطئ واحتى يكمل هم. هللا يساعد مسؤولية كبيرة ذه. أن تكون رئيًسا ه يحب الناس أن يكونوا مسؤولين
 ". ثنينإلس ئيويل للرجل الذي هو ر " قال صلى هللا عليه وسلم

 
هذا ما يثير حماس  -سيُنتخب ، من سيكون الرئيس  . قبل االنتخابات ، يتحدثون عن من اآلن نريد مشاهدة األخبار وقضاء ساعة أمامها

. يجب أن تكون  الخطأمن  لكي يكونوا محفوظينهللا ،  لمرضاةنفعل هذا  وا نحنقولي". يجب أن  هللا مرضاة هو " ه. ما ينسون الناس
 إذاً في اآلخرة تنتظره المصاعب .. إذا كانت الرغبة في كسب بعض المال ،  النوايا صافية

 
. مرتاحا يمكن أن يكون عندها  " همتخدملبذل قصارى جهدي سأ ، محمد من أجل أمةأنا أدخل  ،هللا  لمرضاةأنا أدخل ]كمرشح[  نية "ب

،  يناآلخر يغضبون منالحزن ، ، ينتج ه الدنيا ندما يهاجمون اآلخرين من أجل هذ. ألنه ع ال يحدث فرقاهذا سواء كان منتخبا أم ال 
، لكنك تذهب إلى جانب المعارضة وتخبرهم باألسرار ، فهذا ليس جيًدا ، ألن  ةخدمل. ]إذا كنت[ هناك ل عدم الوالء عداء ،يكون هناك 

لشخص الذي هو في ل بالنسبةعلى العكس  ." هناك لملء جيوبهم ، لكسب المال موجودون "هناك من أجل الدنيا . هذا يعني أنك موجود 
 قا حالال .رز يكسب. نعمة هللا يعطيه هللا ،  ومرضاةسبيل سرور 

 
. قد  من عمله المرء أهم. نية  على نيته الرغبة في خدمة الناس ويعطيه األجر والثوابهللا يرزقه سواء كان في الداخل أو الخارج ، 

. كل  لذلك وفقا األجر يعطيه هللا.  قد يكون لديه خدمة كبيرة نيته. في  عظيمةيكون أو ال يكون قادرا على تحقيق نيته ، ولكن نيته نفسها 
 هذه الدنيايرتاح في  ،ذلك ، فيمكنه االسترخاء المرء حقق . إذا  المقصود هيهللا  مرضاة . إنهذه الدنيا هذا يعني ال داعي للقلق حول 

 . من هللا التوفيقو . . أمين ، إن شاء هللا مرضاته. هللا يساعدنا من أجل الوصول إلى  وفي اآلخرة أيًضا
 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر4014 اآلخرربيع  2018/3 -21- 10 


