
 
 
 
 

 
  

 

 عنوان خاطئ
 

 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
 

. ال شيء يحدث عندما ال يريد هللا  . عندما يكون هناك إذن منه يصبح كل شيء سهال ، كل شيء يحدث هللا وحده هو الذي يساعد الناس
 . ولئك الذين ليسوا على طريق هللا عز وجل. ال فائدة أل ل هللاأمل من شخص آخر. إذا كنت تريد ، اسأبارقة . ليس هناك  ذلك

 
.  هللا في كل قضية صغيرة يسمي نفسه كذلك ، نسواالذي ال مي نفسه مسلما ، و. كل من يسالدنيوية عمال األلقد انغمس الناس في 

قد يقولون أنك على .  ال يمكنهم فعل أي شيء دون مساعدة من هللا ،في هؤالء  شيء، ال يوجد  الحقيقة. في  يطلبون مساعدة شخص آخر
 . طأخالمكان ال[ في معن ]هدفك ونتبحث م. العنوان واضح ، لكنك طأتبحث عن أشياء في عنوان خ،  خطأالعنوان ال

 
من أجل ولكن كل ذلك يتم  -لقد فعلت هذا أو ذاك"  . " يساعدك هللامرضاة هللا ، وبعد ذلك سإذا كنت مسلًما ومؤمنًا ، فستسعى أوالً إلى 

. . إذا كنت قد فعلت ذلك من أجل هللا ، فال داعي للخوف أو أن تشعر بالحرج إزاء ما تفعله ! المهم هو ما يتم في سبيل هللامنفعة هذه الدنيا 
كال ، سأغير  . إذا نسيت هللا وقلت " ألحد أن يعيقك "القلوب في يد هللا". عندما يدير القلوب ، ال يمكن يقول النبي صلى هللا عليه وسلم

 . فستواجه صعوبة " القلوب
 

هناك .  . إذا لم تأخذ هذه النصيحة ، فهذا شأنكاآلخرة وفي  الدنيا ه. أولئك الذين يأخذونها ، ينجحون ، ويكسبون في هذ نصيحةهذه 
. المساعدة من هللا وليس من أي شخص  . المساعدة من هللا طوة نتخذهاإلخالص أمام هللا ، ومن الضروري أن نتذكر هللا في كل خحاجة ل

من رجل أعمى؟" هو نفسه بحاجة بالفعل إلى المساعدة ، لذلك ليس من المناسب  تطلب"كيف يمكنك أن  . في القرآن الكريم ، يقال آخر
 . وتنجح كمن هللا ، حتى يساعد تطلب. يجب أن  لك طلب المساعدة منه

 
أن يغرق ، فعليه أن  لم يرد المرء! إذا  الحق افعل.  ، وال تحتاج إلى أي شخص ! كل ما هو صواب ، افعله من هللا اطلب!  هللاال تنسى 

. فقط قل أنك ستفعل أي  . ال تعطي شيئا وال تعد بشيء . إن قول "دعني أعطي هذا وأفعل هذا ..." ليس صحيًحا يفعل ما هو صواب
 . من هللا التوفيقو . ومن ثم ستتلقى مساعدة هللا ، إن شاء هللا شيء بعينه من أجل هللا ،

 
 الفاتحة .
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