
 الملك هلل

 على والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ .وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ

 كانت كٌف ؟ حالك كٌف"  سألٌ كان الكرٌم نبٌنا. "" أصبحنا وأصبح الملك هلل . أفلح من قال ال إله إال هللا 

.  هللا إلى ٌنتمً والكون هللا إلى ٌعود الملك. أصبحنا وأصبح الملك هلل . نا استٌقظ لقد "؟ ٌومك كان كٌف ؟ لٌلتك

" أفلح من قال ال إله إال  ٌقولون : الناجون. هلل  لحمدا.  رٌتغٌ الو شًء ٌتغٌر لم.  شًء وال ، خوف ال ، ذعر ال

  . مهمة لٌست بقٌةال أماهللا ". 

 "؟ حالك كٌف ؟ صباحك كان كٌف "

 ". للغاٌة سٌئة الدنٌوٌة األمور. ا جٌد لٌس العمل. هذا وذاك  حدث.  قلقون نحن" أو ،" بخٌر نحن.  تقرٌبا "

 أعطاك.  للخوفال داعً . ال داعً للذعر .  شًء علٌكٌؤثر  ال أن ٌجب ، هللا طالما أنك فً ملك.  شًء ال إنه

 إال هللا ". إله ال " ٌقولون الذٌن أولئك االرتباك هذا كل داخل الناجون.  هدٌة أجمل هللا

 هذه . "" أصبحنا وأصبح الملك هلل . أفلح من قال ال إله إال هللا  ، الصباح فً تستٌقظ عندما هذا قل السبب هذال

 ال ستزول . هممخاوفو الناس مشاكل كل فإن ، االعتقاد مع ذلك ٌقولون كانوا إذا.  جدا فعالة ولكنها كلمات بضع

 سنفعل ؟ ماذا " مثل قلق ال. أي إنفعال  بقىٌ ولن ، ذعرأي  ٌبقى لن ، خوف لن ٌبقى أي ،سٌؤثر علٌهم  شًء

 . بقىلن ٌ " لنا؟ سٌحدث ماذا

 ال : "قلت  قد كنت إذاستغادر هذه الدنٌا .  هللا ٌأمر وعندما ، الوقت من لفترة ستعٌش:  القبٌل هذا من كموضع

والفشل .  الهلع،  الحزن،  لخوفا وقت هو هذا ، ذلكتقل  لم إذا. انت محفوظ  ،مغادرة الدنٌا  عند" إال هللا  إله

 . هللا وأشكر ،ا سعٌد كن ،تخف  ال ، اإلٌمان مع صباح كل تستٌقظ طالما أنك ولكن

 وارفعا.  معنوٌات أنه لم تبَق عندهم الناس ٌقول.  ٌوم كل الموضوع هذا نع الناس تذكٌرب قمنا إذا المناسب من

 ٌُقال. هذا الُملك  إال ُملك ٌوجد ال ألنه.  الفائزون أنتم النهاٌة فً ، سٌحدث ما كان أٌا. وال تخافوا أبدا  كممعنوٌات

 ماوافعلوا  التً تضعونها األصنام عدد كان مهما.  غٌره إله هناك ولٌس ، هللا غٌر إله ٌوجد ال إال هللا ". إله ال "

 . واحد هللا ،تفعلونه 

 اٌجاد ٌمكنك ال. عنده  نٌنةالطمأ. عنده  الجمال وكل الخٌر كل. عنده  الخالص.  باهلل استعٌذوا.  هللا إلى عودوا

 قمت إذا أو ،ا صلٌب تعبدت إذا ، صنما وتعبدت ذهبت إذا نٌنةالطمأ اٌجاد ٌمكنك ال.  آخر شًء أي فً نٌنةالطمأ

 ، به والثقة هللا على فقط االعتماد.  أكاذٌب كلها انهإ.  هللا إال شًء أي فً إٌجاد الطمأنٌنة ٌمكنك ال.  التأملب

 . آخر شًء ال.  للناس الطمأنٌنةٌعطً  اهللب اإلٌمان بٌنما

 . واحد هللا.  غٌره إله ،آخر سلطان هناك لٌس ."أصبحنا وأصبح الملك هلل  " ؟ حالك كان كٌف.  كلمات بضع

  ومن هللا التوفٌق .

 الفاتحة .
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