
 
 
 
 

 
  

 

 ال تقنطوا
 

 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  "  عز وجل. يقول هللا رحمة هللا هم أولئك الذين ليس لديهم إيمان يقنطون من، ]حتى[ أولئك الذين  القنوطالبشر عادة في حالة من 
شياء بناًء أيخططون . والقنوط  ك الكثير ممن يسحبون الناس اآلن نحو اليأس. هنا إلى كل شيء بأمل واانظر ." هللاتقنطوا من رحمة 

قوي هو ال. هللا  بهذه الطريقة أو تلك ..." إنهم ال يدرجون هللا في أي شأن ألنهم ليس لديهم إيمان ستسير األمور " على أفكارهم ويقولون
جاء هذا الشيء ، سيغادر  وكما. يفتح هللا بابًا ،  يصبحوا بال أملال لبشر أن ا يجب على! هو الذي يفعل كل شيء ، لذلك  في كل شأن

 . رحمة هللا وما سيفعله من لذلك ال تقنطوا.  أيًضا
 

وكان . إن شاء هللا ، الليلة الماضية كانت ليلة المعراج  . هللا يحفظنا شريرة. نيتهم  شيء آخرإنهم يسحبون الناس نحو اليأس ، بينما نيتهم 
هذه  وا. ال تدع يتعلمون الدرس من ذلك. إن شاء هللا ، س هذه المصيبة عنارحمة حتى تزول ال. سيفتح هللا باب من الدعاء  كثيرال هناك

. حتى  هللا ما يفيد هو الطلب منبل ،  الطلب من الكفار. ال يفيد  من هللا واإلى هللا ، اطلب ونعود]التجربة[ تضيع ، لكن دعونا نتعلم درسنا 
. إذا لم يكن األمر كذلك ، إذا لم سيعطيك الثواب هلل ،  األمر . إذا تركت هللا سنطلب منال تضيع هذه المعاناة والحزن الذي نشعر به ، 

 عندكل شيء محسوب  ستنال األجر عليها . المعاناةهذه . كل  تدع هذه النية تتبادر إلى ذهنك ، فإن كل شيء يضيع ويصبح عديم الفائدة
 . من هللا التوفيقو . اإلسالميعالم ال. هللا يحفظ  نؤمن باهلل ونطلب من هللانحن .  هللا

 
 الفاتحة .
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