
 
 
 
 

 
  

 

 رفعت بمعجزة
 

 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
 

،  رزق. أعظم من رزق  . الحمد هلل على كل ما أعطانا إياه العباد الذين رحمهم هللابين من  هللا يجعلنا.  الحمد هلل ين ،هللا يرحم المسلم
 . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيمتعد . ال تحسب وال  يام كهذه ، يعترف الناس بذلك قليالا . خالل أوالعافية  الصحة، بالطبع ، هو اإلسالم 

ِ اَل  نعمةَسبَْت َوإِذَا ح ". هللا لغفور رحيموان تعدوا نعمة هللا ال تحصوها ان  بسم هللا الرحمن الرحيم " إن هللا غفور  يمكنك ان تحصيهاَّللاه
 . للجميعالنعم هللا عز وجل يقدم هذه  .ا. ال يمكنك عدهاهناك الماليين منه لآلية، ولكن وفقا رزق قليل ". نحن نفكر في ذلك على أنه رحيم

 
،  يقدر لهمأيضاا. أولئك الذين لم  وترتفع مقاماتهم،  نالون األجر والثوابيذلك مما يتلقونه ، وإلى جانب  يستفيدون أولئك المقدر لهم تلقيها

يدعون أن .  ( أو قد ال يرغبون في معرفة ذلكذلك فهم ال يفهمون من أين جاءت )أي األرزاق ، ومع الرزق على الرغم من أنهم يتلقون
ذهب دون تأتي وت،  رزقه هللا. ألنه ال يشكر على ما تأسف عليه  اإلنسان. مثل هذا  عن طريق هذا أو ذاك بالصدفةتأتي  هذه األرزاق

. بالنسبة للمسلم هناك فوائد عظيمة حتى في األشياء  وإال حتى لو امتلك المرء العالم كله ، فال فائدة منهشاكرين ، لل. الفائدة ا همن اإلستفادة
 .  الصغيرة

 
. لست  لكن هللا رحمنا من خالل حدوث ذلك خالل األشهر المباركةوبعض الشيء ،  ة. صعبة مبارك هي ايام هانحن في التي هذه األيام

. سواء كان هذا أو ذاك الذي  . هللا يرينا هذه المعجزة اآلخرون على علم بذلك ، ولكن ما حدث هو معجزة من هللامتأكدا مما إذا كان 
. يتفاجأ األطباء  بالفعل ا. لقد تم رفعه هذه األشهر سيتم التخلص من هذه الكارثة ببركةليس هو الهدف ، المهم هو  حدوثهاتسبب في 

االحتياطات بال يمكن أن يحدث الكثير  دعاء. بدون  أيضاا الدعاء وجدي، ويتخذون االحتياطات ، ولكن مع االحتياط  بكيفية حدوث ذلك
 سنكون بأمان ، ومعاناتنا ستعود بالنفع تهنهاي. إن شاء هللا ، في  باسم هذا الشهر المبارك ، يرفع الشدة ببطء [. الحمد هلل أن هللاا]وحده

، . إنه ليس بالشيء الجيد  يكونوا جاحدين ال أن يجب. يهديهم  هللا، . أما اآلخرون  هلل ، إن شاء هللا ا في حالة شكرعلى أولئك الذين بقو
من و . ويقوي إيماننا هللا يثبتنا على الطريق المستقيم.  هذه المصيبة في أقرب وقت ممكن اعن . هللا يرفع . لذلك الحمد هلل هو ضار لهمو

 . هللا التوفيق

 
 الفاتحة .
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