
 
 
 
 

 
  

 

 ففروا الى 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
 

، فإن الناس ال  آخر الزمان! ألننا نعيش في نشكره . يجب أن  حقًا شاكرين، يجب أن نكون  فيها جعلنا، ألن هللا  ةالطريق نحن في هذه
ن و. يركضون معتقد . كل دولة تعتقد أنها الدولة الوحيدة التي تعاني هناك معاناة دائمايعرفون ماذا يفعلون ، وإلى أي اتجاه يتحولون ، و

 : بالفعل الطريق لوج . لقد أظهر هللا عز في بلد آخرسيرتاحون أنهم 
 

وا اِلَى للّاِه   فَِفر ُّٓ
 

وا اِلَى للّاِه تقول اآلية الكريمة "  يساعدك هللا ، ولن هللا أينما كنت ، س نحو توجهت. إذا أن تكون ُمهانا في الماء وال  ال داعي للغرق".  فَِفر ُّٓ
هو أيًضا مثلك ، ال يمكن األخرى ، ]حسنًا ، الشخص اآلخر[ . ومع ذلك ، إذا كان لديك أمل في األشخاص واألماكن  تكون هناك معاناة

.  بشيء، رغم أنهم ال يعدون  نحوهم. تهرول الحفاظ على الوعد ال يمكنهم . حتى لو وعدوا ،  أن يساعدك ، إال في التسبب في المعاناة
 يحبوك .داً لهم ، ثم تفعل كل شيء من أجل أن تنحني لهم وتصبح عب

 
ال  م! خالف ذلك ، أفعالك مع هللا من هممع  وانوك ، إلى هللا فروا. فنفسه ال يحب شخًصا آخر ، ولكنه يحب نفسه ، فهو خاضع ل المرء

 يركضون. يركضون إليهم ، ]لكن[ ما ترغب نفسهم . يفعلون ما يرغبون وما  لكن الناس يغطون آذانهمو. هذا ما يجب فعله ،  قيمة لها
 . وصلنا إليه ، إن شاء هللاي! هللا  هللاحفظنا !  النتيجة النهائية هي في كثير من األحيان سيئةء ، شي ال كونهم. ناهيك عن  إليه ال شيء

 . التوفيقمن هللا و
 

 الفاتحة .
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