
 
 
 
 

 
  
 

 شاكرين على كل شيء
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد
 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم

ِ أَْرٍض تَُموتُ  اذَا تَْكِسُب َغًدا ۖ َوَما تَْدِري نَْفٌس بِأَي   َوَما تَْدِري نَْفٌس مَّ

. ال أحد يعلم إال  . تمر األيام وليس من الواضح ما الذي سيحدث وال يعرف أين سيموت غذا أن ال أحد يعرف ماذا سيكسب هلالج لج يقول هللا

ْ َعلَى ُكّله َحاْل" يجب أن ناألحوال كل على هذه األيام وعلى أن نكون شاكرين  يجبما دمنا معه  هلالج لجالحمد هلل . هلالج لجهللا   كون. "الَحْمدُ لِّله

 .هلالج لج. الحمد هلل  نحن فيه حالكل على كل شيء ، على  وشاكرين حامدين

يمر  س. إن شاء هللاالمعظم  شعبان ،لشهر المبارك لنبينا الكريم شعبان الشريف إنه اشهر رجب في أمان واآلن  مروالحمد هلل أيضا ، لقد 

أنت في حياة ال يمكنك التحكم فيها أو  . له إن شاء هللا وإال فلن ينفع عباد  ، كنصل إلى رمضان ونقضيه في طاعة هللا  بحيثأمان أيًضا ، ب

أي ثانية أو دقيقة منها ، لكن  نضيع يجب أن ال.  بسرعة كبيرة ويرحلون يأتون. حتى لو كان معظم الناس ال يدركون ذلك ،  إيقافها

في العصيان  ايقضيه اتهم بدون فائدة قد تكون أفضل من أنأن تمر حي.  وفي أشياء فارغة بدون فائدةبالطبع يقضي البشر معظم حياتهم 

 وإرتكاب الذنوب .

.  مع الدنياهم  من ، ليسمحظوظون  مع هللاهم . الذين  هللا قلة وهم عباد محظوظون هم معالذين .  يفعلون ذلك الدنيا همعظم الناس في هذ

رة وقت وفت الديه ألي شخص وألن ةمخلص تليسهتم بأي شخص ، تألي شخص ، ال  تدملم هذه الدنيا ،  الدنيا هأولئك الذين هم مع هذ

. كان هناك الكثير من البشر والعوالم قبلنا  قالالخهو . هللا  خلق عالم آخرسي الخالق ،هللا هو  . نتهيتمحددة ، عندما يحين الوقت س

. أولئك الذين ليسوا  إلى األبد سيكونون محفوظينهللا  هم معأولئك الذين . هلالج لج. المهم أن تكون مع هللا  وسيستمر حدوث ذلك بنفس الطريقة

 . إلى األبد الخسرانوبالتالي سيكونون في  الدنيا همع هذيزولون دمرون ويُ س الدنيا ه، أولئك الذين هم مع هذ هلالج لج معه

. يجب المباركةفي هذه األشهر  هلالج لجبكل الشهور ولكن هناك المزيد من اإلكرام من هللا  اإلهتمام. يجب مباركة هذه أيام ثمينة وأشهر لذلك ، 

.  أكثر فضيلة الشهرسيكون هذا  ، األجرب كسّ األعمال الصالحة وكل األشياء التي هي أعمال صالحة وتُ ، أن نقوم بالمزيد من الصلوات 

 1500مرة ،  1000ما يمكنك القيام به ،  بقدر . وأكثر وات الشريفةصلالمرة  100يجب أن نقرأ على األقل . ملسو هيلع هللا ىلصإنه شهر نبينا الكريم 

.  زيد نوركي، وستزداد بركتك وس أجرك وثوابكزيد ي. س مفيًدا لك كلما زاد كلما كانمقدار ما يمكنك القيام به ، بمرة ...  2000مرة ، 

من هللا و . . هللا يجعله مباركاً ويكون أفضل العام القادم إن شاء هللا بنوره إن شاء هللا هللا ينور قلوبنا. ملسو هيلع هللا ىلص بنور نبينا الكريم يجب أن نُنًور

  . التوفيق

 الفاتحة .
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