
 
 
 
 

 
  

 

 أن تكون معزوال وبالخلوة إكراما هلل
 

 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
 

يقول هللا عز وجل في  ". فسبحان الذي بيده ملكوت كل شئ واليه ترجعون "  . بسم هللا الرحمن الرحيم أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
.  هللا أننا على قيد الحياة من معجزة ها. إن إليه رجوعنا.  هته وأن كل شيء في يددرإنه يشير إلى ق ." سبحانهو " أن هللا  يسسورة  آخر

 لمرءال يمكن ل.  نحن على قيد الحياة هللا بمعجزة.  جاهلونالهم  بالبحث ، ولكن ال يعترفون باهللأولئك الذين يكملون الدراسات ويقومون 
. هذا الوضع الذي نحن فيه  " وهذا يعني أن هللا يعطينا مثاالا وضرب لنا مثال  . "ذلك هللا  تبة ، إذا لم يكأن يبقى على قيد الحياة ولو لثاني

ن أي اتجاه ، . في غضون دقيقة واحدة ، م لكن بقائنا على قيد الحياة هو بحد ذاته معجزةو. نحن مخلوقون ونعيش  مثال على معجزة هللا
 . هللا ، لما استطعنا البقاء على قيد الحياة لثانية واحدة مشيئة. لوال  رىأو ال ت   رىت  ،  البشر هناك أشياء قد تنهي

 
ا ، ولكن أي شيء في أي مجال  من الضروري أن تؤمن باهلل . هناك الكثير من الطالب في التعليم العالي الذين يدعون أنهم يدرسون كثيرا

 . . الفائدة في تلك المواد الدراسية التي تعلمنا عن هللا إذا لم يعترف باهللمفيد من مجاالت المعرفة يصبح غير 
 

. لذلك لن يستمر هذا طويالا ، ولكنه درس جيد  يمر بأمر هللا ، ألن هناك الكثير من األشياء التي يجب أن تحدث قبل النهايةايضا سهذا 
  مدركا له! هذا ألنه ، إذا كان المرء يدركونه  الذينبين  يجعلنا. هللا اآلخرة في يفهمونه سيفهمون ألولئك الذين يفهمونه ، وأولئك الذين ال 

خلوة أن تكون  يجب.  كسلليس هذا . كسالى . يقول البعض أنهم كانوا في المنزل  يمكنه أن يستفيد من كل شيء ، وال يضيع أي شيء
، يجب على المرء أن يعتبر  والكي تستفيد،  قصرا مهللا داخل بيوتك م. وضعكاألجر . وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على  بفضل هللا

. إن شاء هللا ،  . بحكمة هللا حدث هذا في أشهر رجب وشعبانتمر  على كل دقيقة وأجر، وهناك فائدة  إكراما هلل منزلموجود في النفسه 
. إنه   قادر على إعادة كل شيء في دقيقة. هللاأمل كون بدون ن. يقول هللا أن تأمل في الخير ، وأن ال  . هذا ما نأمله سينتهي قبل رمضان

 . من هللا التوفيقو . ايماننا ي. هللا يقوقدير  على كل شيء

 
 الفاتحة .
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