
 
 
 
 

 
  

 

 فًوض أمرك الى هللا
 

 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
 

َ بَِصيٌر " ف. بسم هللا الرحمن الرحيم  أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ِ ۚ إِنه َّللاه ُض أَْمِري إِلَى َّللاه َستَْذكُُروَن َما أَقُوُل لَكُْم ۚ َوأُفَِوِّ

هذا مات ، قد عندما قالوا أن يوسف عليه السالم  .يعقوب عليه السالم سيدنا  إنه دعاء .البداية  وه التوكل على هللا".  بِاْلِعبَادِ 

نبي المبارك علم بالطبع أن ابنه كان على قيد الحياة ، ولكن بسبب األلم الناتج عن هذا االنفصال ، بكى كثيًرا لدرجة أن عينيه ال

ُض "  عليه السالم هذا الدعاءيعقوب دعا ". في ذلك الوقت  ماتقد أن يوسف تعلم  الأ " هأبناءقال له  .أصيبت بالعمى  َوأُفَِوِّ

َ بَِصيٌر بِاْلِعبَادِ  ِ ۚ إِنه َّللاه عندما يكون هناك  لكلذ ." ما يمرون بهو عباده عز وجل. يرى هللا  إلى هللا أسلم أمري "". أَْمِري إِلَى َّللاه

، هللا يعلم كل شيء ، وهو يعرف حقيقة األمر ، وطالما كنت بريئًا أمام  الى هللا فَوض أمركيه كل شيء ضدك ، أمر يبدو ف

 . هللا ، فال يوجد ما تخشاه

نحتاج أن  لك. لذ . قد تكون قادًرا على خداع الجميع ]ولكن[ ليس هللا األهم من ذلك أن تحافظ على عالقتك باهلل نظيفة وجيدة

. ابق مع الصالحين وافعل الخير حتى يكون هللا معك.  الشر . ال تفعل وفي كل نفس لحظةنعرف هذه الحقيقة ، أن هللا معنا كل 

لقي عليك دائًما وفي تُ س الدنيا هعلم أن هذإ.  هللا فًوض أمرك الى.  من قبل أي شخصأذى أي تُصاب بعندما تفعل ذلك ، لن 

 . ترك الفتنة والذي هو زمن،  اهذ آخر الزمانخاصةً في  -ا مختلفة من االفتراءات والكلمات القبيحة جميع األوقات أنواعً 

حسبنا هللا ونعم " .  حاجة ألي شخص آخرب ت. وعندما يساعدك ، لس هلل هو الخيار األفضل ، وبعد ذلك سيساعدك هللا األمر

. حتى لو كان العالم كله ضدك ،  ". ال يوجد غيره ، ال أحد أفضل منه أو أكثر قوة للمساعدة الوكيل نعم المولى ونعم النصير

هم من بين من  هللا يجعلنا.  قلوبنا هللا ينقي.  إن شاء هللا، معنا يكون . هللا  وال خوف ،ال قلق ، طالما أن هللا معك فال مشكلة 

 . من هللا التوفيقو . والطاهرينمن بين الصادقين  هللا يجعلنا.  معه

 الفاتحة .
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