
 
 
 
 

 
  

 

 المؤمن مرتاح
 

 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
 

 ابتعد. لقد  نفسه. الطريق الذي أظهره هللا لنا هو الطريق الصحيح ظلمبكل أنواع الخير. إن هللا ال يظلم ، اإلنسان يهللا عز وجل علينا أنعم 

سمح هللا لهذا الوضع أن يحدث ي. خالل هذه األوقات في آخر الزمان  نا. يحدث كل هذا ألن ، وما زالوا يفعلون ذلك الطريقالناس عن هذا 

. كل هذا من  على الناس هو لعنةهللا . ما أرسله  حتى عقوبة كبيرة يستطبيعية ، ول األوضاع. هذه  بسبب ما تسبب به الناس ألنفسهم

.  الشر من الممكن القدر. يفعلون  معظم الناس يخضعون للشيطان ونفسهم ذلك . يفعل ، الشيطان يريد الشرهللا ال  إن . ، شرهم لهمافعأ

. أنت تنطفئ البنزين أو الوقود ، فلن  ،المزيد من الخشب  وضعتبالماء ، ولكن إذا  النار. يتم إطفاء  كونتثم بعد كل أفعالهم ، يشومن 

 . هللا مشيئة. فقط بالتوبة والصالة تنطفئ النار با من ستطفئه

العميان .  لكن معجزات هللا يمكن إدراكها ، ولكن ليس من قبلو. هذا ال يمكن مالحظته جسديًا بعين المرء ،  توقفيهللا وعونه ، س رحمةب

عند . كل شيء مكتوب  . كل شيء في الكون محسوب كما يقول هللا . كل شيء واضح ، ولكن ال يهم ما يعتقدونهينكرون هؤالء الناس 

صعوبة بل باألحرى  ن تكون هناكثم لومن .  . كن مع هللا ، ثم الباقي سهل هللا نتوسل الىء في حد ذاته ، لذلك دعونا . ال يحدث شي هللا

. هذا شيء كنت  . هللا يساعدنا ويقوي إيماننا . المصيبة لمن ليس مؤمناً ، لغير المؤمنين، مرتاح . قلب المؤمن راٍض  إن شاء هللا، راحة 

. بالنسبة له ، سواء كانت األمور تبدو سهلة أو صعبة ، فإنها تُختبر  األيام ، ألن الشخص الذي يمتلك اإليمان مرتاح أقوله باستمرار هذه

اإلسالم  ويحفظ،  حفظنا. هللا ي درجاتالمقامات لنا ، ال. الحمد هلل أن كل هذه  بسهولة ، ألنه يؤمن باهلل ، وكل ما يحدث من عند هللا

ً  هدايةيكون . نرجو أن  والمسلمين  . من هللا التوفيقو . لآلخرين أيضا

 
 الفاتحة .
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