
 من هللا وااطلب

 والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا على

 فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا

 .الجمعٌة 

 الشًء هذا رفع هٌمكن عز وجل هللا فقط ، لك بالنسبة ا  جٌد لٌس هذا من شًء أو كضررهللا عز وجل  شاء اذا"

 حتى رفعه ٌستطٌع أحد ال ، لك الخٌر ٌرٌد الأن هللا  طالما.  ذلك ٌرفع أن هٌمكن أحد ال.  كرٌمة آٌة هذا ." نكع

 تطلب كنت إذا شًء كل على قادر انه.  كوٌنفع أن همٌمكن ال ، كله العالم ساعدك إذا.  كله العالم اجتمع لو

 صبحٌ وهذا قد.  شًء أي فعل ونستطٌعٌ ال أخرى مرة ، أمامك كله العالم وقف إذا وجل عز هللا ٌقول.  الخٌر

 . ٌتدخل أن أحد ٌستطٌع وال ، لك بالنسبة اجٌد

 أيمن  تقترب ال.  اللطف هللا اطلب من.  المساعدة على للحصول هللا ونطلب من اهللنثق ب أن لنا ٌبٌن هذا

 قوي أو ،ثري  ، غنً شخص من االقتراب بعدم ٌقول. ون تستفٌدوس لكم أفضل سٌكون.  للفائدة شخص

 . هللا من اطلبوا.  أنفسكم تهٌنوا وال دنٌوٌة مكاسب لتحقٌق الناس من ال تتقربوا. لمصلحة 

 هللا ،ا غٌره أو األمور ببعض القٌام على قادر غٌرإنه  ." قدٌروهو على كل شًء . " شًء كل على قادر هللا

 فعل على قادر انه.  شًء كل فعل على قادر غٌر اإلنسان ،البشر لٌسوا كذلك .  شًء كل على قادر عز وجل

 أن حٌن فً. ٌخاف كثٌرا من العطاء  ، ثراء كثرالشخص األ.  شًء كل عن ناهٌك ، جزئٌا وذلك ، جدا القلٌل

 ، النظر بغض. من ذرٌته  لسبعٌن ولكن سبعةل لٌس ةكافٌ كونتس والتً الثروات من الكثٌر لدٌهم ٌكون األغنٌاء

 .أي شًء  فعل ونحاولٌ عندما تجفرت أٌدٌهم هللاٌجعل 

عز وجل  هللا فقط.  شًء أي ٌفعل أن ٌستطٌع أحد ال ، أخرى مرة.  شرف والمسلمٌنهلالج لج المؤمنٌن  هللا أعطى

.  وروحٌا جسدٌا هللا اطلب من. فوائد  على للحصول شخص أي من وال تتقرب هللا من اطلب. ٌمكنه ذلك 

 . حدأل حاجةب ٌجعلنا ال هللا.  شًء كلوجل  عز هللا تطلب من أن ٌمكنك

 ، العالم من تخافوا ال لذلك.  لهم شًء أي فعل ونستطٌعٌ ال ، ضدهم العالم كان لو.  المسلمٌن هؤالء ٌساعد هللا

 ومن هللا التوفٌق ..  هللا من الخٌر وااطلب.  هللا من اطلبوا.  هللا خافوا ، شخص أي من تفروا ال

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً

، زاوٌة أكبابا ، صالة الصبح 5102 أٌار  25 


