
 
 
 
 
 
  

 
 أَْحَسُن اْلَخاِلِقینَ 

 

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

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

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
 فَلَیُغَیُِّرنَّ َخْلَق �َِّ 

 

، وقد وصل إلى ذروتھ اآلن. إن ن األمر كذلك منذ العصور القدیمة. لقد كاهلالج لج . یریدون تغییر ما خلقھ هللا"یغیرون خلق هللا"هلالج لج هللا  یقول
لكنھم یریدون التغییر  .. یعتقدون أنھم سیجعلونھا أفضل من خالل التغییرهلالج لج األشیاء التي یتم فعلھا ھي لتغییر البشریة وسائر مخلوقات هللا

، بینما ما یعتقدون أنھم ینجحون في البدایة .أي شيء مكنھم تغییرال ی، هلالج لجإذن من هللا یوجد لیس لفعل الخیر بل لفعل الشر. ما دام ال 
 .یفعلونھ لیس جیًدا بل سیئًا

 

یاسات لكل شيء. إذا تدخلت ق وضع نظامبشكل مثالي. لقد  هللا عز وجل ھو "أَْحَسُن اْلَخاِلِقیَن". إنھ الخالق األكثر كماالً. لقد خلق كل شيء
ارتكبت خطأ وترغب في التراجع ، وستفعل شیئًا سیئًا فقط. سیكون سوء الذي ال یمكن عكسھ. إذا أدركت أنك یًدا، فلن تفعل شیئًا جفي ذلك

 .على اإلطالقفیھ ، وال خیر ةیمكنك التراجع عن ذلك. ستكون لھ نتائج سیئ ، فال یمكن التراجع عن ھذا الخطأ. العنھ
 

ولماذا هلالج لج.قد خلقنا ھذا. لقد خلقنا ذلك". حدث ذلك بإذن هللا "ل فعل أي شيء. یقولونال یقدرون على ، هلالج لجهللا من ذن ھناك إیكن لذلك إذا لم 
 .إلى كارثة في نھایة المطافاألمر یتحول . ومع ذلك، سجعلھم هللا یغیرون، قد یألنھم یریدون تغییر مخلوقات هللا، وعقابًا لھمحدث ذلك؟ 

 

، وكل ، فإن العالم كلھ كاٍف للناسوإالهلالج لج. كل األحداث الجاریة في العالم تحدث بسبب الناس الذین یظنون أنھم شيء مھم ویخالفون هللا 
یقولون أنھ من أجل  لونأولئك الذین ال یقب .فقد حدث بمشیئة هللا. الناس الذین یقبلون ھذا سیكونون في راحة ،شيء یحدث. ومھما حدث

ھم. بعض الناس عندوالمنفعة. إنھم ال یفعلون شیئًا سوى الشر لإلنسانیة. إنھم یحاولون تحویل الناس إلى عبید  النفس، من أجل اإلنسانیة
الذي فعلوه آلخرة نفس القدر اآلخرة. إذا فعلوا ل من أجل، وال یفعلون شیئًا نھم یضحون بأنفسھم من أجل الدنیایصبحون عبیدا. نرى أ

عز وجل  بما أن هللا. یعیننا الدنیا واآلخرة. هللا یخسرون، وبالتالي نھم یفعلون كل شيء من أجل الدنیاإ .، فإنھم سیفوزون بالتأكیدللدنیا
 . ومن هللا التوفیق  .األشرارشر  منحفظنا هللا ی، فإننا نعتمد على هللا ونطلب العون منھ إن شاء هللا. وضعنا في ھذا الزمن

 
 الفاتحة .
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