
 
 
 
 

 
  

 

 العون من هللا طلب
 

 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
 

كل شيء  ها إذا وجدت يكونأن حيثنعمة هي نعمة اإليمان ، وأكبر . أعظم هلالج لجا اإليمان الذي أعطانا إياه ةالحمد هلل على نعم

يمان يكون كل اإلوعندما ال يوجد يوم لم يعد لدى الناس أي إيمان . ال هذا هو المهموشيء سهل ال  موجودةكن ت. إذا لم  سهل

 .  . عندما يصبح األمر صعبًا ، فإنهم ال يبحثون عن الخطأ في أنفسهم ، لكنهم يبحثون عنه في اآلخرين شيء صعبًا

 ،زوجاتهم  ،خطأ في األصدقاء الإنهم إما يجدون  .هلالج لجفي اآلخرين ألنهم ال يعرفون هللا الخطأ ومهما حدث لهم فإنهم يجدون 

على ما  طيك هللايع ، هللا أيًضا د. إنهم عبافيهم الخطأ و هذا النحورئيس وزرائهم أو رئيسهم ، فاألمر يسير على  ، عائالتهم

. هللا  ، يبحث الناس عما يستحقونه ، وهو أسوأ هلالج لج هلل ينشاكر واكونيأن . فبدالً من حاكما  يرزقك ، ويعينك، أنت عليه اآلن 

تطلب بل  فال يجب أن تجد عيًبا في اآلخرين . عندما يحدث شيء ماهلالج لجوال أحد سواه  اليهيتوسل الناس  يجب أنهو الذي 

 . هللا وهو يعينناالى  وتتوسل

. على وال من صفاته  ملكهال في  هلالج لجهللا  ، ال حدود عندله  ودال حدوهللا  بيدمحدودة ولكن كل شيء ممكن  إن وسائل البشر

. يمكن للبشر أن  نتهييال  ملكهو عوالمه.  مثل هذه األشياء بق عليهتنطمكان ولكن هللا ال زمان و ، البشر لدينا حدود عكس

 .  كما يريدون ، ويمكنهم المساعدة إلى حد ما ، وبعد ذلك ال يستطيعون فعل الكثير وأغنياءيكونوا أثرياء 

. االستعانة باهلل عالمة على  هذا هو أصل اإليمانهللا ،  لبوا العون منوتطلناس ، وال سيما المسلمين ، يجب أن تتوسلوا ا

إيمانا حقيقيا ، بهذه الطريقة تتحقق السعادة يرزقنا . هللا  معناه عدم وجود إيمان ، أو ضعف اإليمانفاإليمان ، فإن لم يكن ذلك 

 . من هللا التوفيقو .الحقيقية في الدنيا واآلخرة 

 الفاتحة .
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