
 
 
 
 
 
  

 
 هلالج لجأعینوا الناس إكراما � 

 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني
 

یستمر هللا من یعین .  ؟ هللا یعین المؤمن والمسلم هللا من یعین. أخیھ " ما دام العبد في عون ، كان هللا في عون العبد"  ملسو هيلع هللا ىلصسیدنا یقول 
عندما . ، لیس للمنفعة ھذا ما یعلّمھ اإلسالم ، في سبیل هللا  یجب أن یكون . والعون الخیر والعون. اإلسالم دین  في اإلسالم بعون أخوه

الجمیع  . الحمد � ، لقد ساعد أجدادنا صلھم عون هللای، فال  ولیس إكراما � للمظاھر والعرض یعني،  ءصبح ریای المنفعةیكون من أجل 
یصبح وعندما یأتي كل شيء هلالج لج . العون من هللا  أعانھم هللا وما زال یعینھم السبب لھذا.  ینحتى اآلن وكرسوا أنفسھم لمساعدة اآلخر

ن بالكافرین، . ال تستع فائدة ، تشعر بالحرج وال شيء غیر ذلك العون ، فلن یكون لھ. إذا طلبت المساعدة من شخص آخر وطلبت ا خیر
 . وتساعد اآلخرینتخدمھ  لكيعطي . یُ  وهللا یوفقكهلالج لج من هللا  اطلب العون

 
 كان ھناك أشخاص یحتاجونأیًضا كدولة ، أینما ، لقد كانوا یساعدون اآلخرین والمسلمین ، فردیًا وكأمة ھذه تعالیم أجدادنا ، هلالج لج الحمد � 

شخص آخر ، ال  ، فإننا ال نحتاج إلى أي شيء آخر وال أي هلالج لج یعیننا. لھذا عون هللا معنا. طالما أنھ  إلى المساعدة یذھبون لمساعدتھم
 .البدایة تساعد اآلخرین وتخدم اآلخرین منك ما دمت م جمیعًا یقفون على قدمیك ویخدمو. هللا یجعلھ البلدان األخرى وال أي شخص آخر

 .  صل إلیك إن شاء هللایسھذا العون وستأتیك ھذه الخدمة 
 

. بالطبع ھناك بعض ویطبقھ یجب أن یؤمن بھبشرى ،  على أنھ ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  كالمأن یأخذ جب على المسلم ، المؤمن ، ی لھذا السبب
ولكن بعون  ، صعبزمن  . نعم نقول انھ المصاعب التي تأتي ولكن بعون هللا یمكن التغلب علیھا كلھا وتزول المصاعب بسھولة بإذن هللا

صل إلینا عون هللا یجب أن ی. لكي إكراما � لناس على هللا وساعد ا ، توكل. آمن با�  ال یوجد شيء صعبموجود عون هللا ، ما دام  هللا
  . من هللا التوفیقو.  عنایرضى . هللا  نساعد اآلخرین إن شاء هللا

 
 الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر1442 ولىجمادى األ 12-2020/2- 17 


