
 
 
 
 
 
  

 
  لي األفضل اْختَرْ 

 

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

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

  ھو ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم دعاء 

 اللَُّھمَّ ِخْر ِلي َواْختَْر ِلي
 

دما تعتقد أن شیئًا ما لكن نتیجة ذلك لیست جیدة. وعنو، غالبًا ما تعتقد أن شیئًا ما جید. للبشرما ھو خیر وما ھو غیر جید لیس واضحا 
 ال نعرف. ما نراه أمامنا قد یخدعنا.نحن ختار الخیر لنا. یلنا الخیر ویظھر  هلالج لجهللا  یتضح أنھ جید. لذلك، لیس جیدًا

. 
�. عندما یتنا یجب أن نترك كل ،. لذلكما ھو األفضل لكم، ھو أعلم من كل العالم. هللا عز وجل أعلم  هللا عز وجل ھو "أعلم العالمین"

، دائماهللا عز وجل  اطلب مرضاة وعونیكون جیًدا.  نفسك ما تختارهنتوكل على هللا ، فإن هللا عز وجل یعطینا الخیر. ال تفترض أبًدا أن 
لعمل ، ذكر إما بقلبك أو بلسانك وقل: "أنا أقوم بھذا ااتذكر. تالذكر یعني أن ب القیامي". ن"اذكرو. "فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم" .دائما هلالج لجفتذكر هللا 
 إن شاء هللا" وقم بھذا العمل. يقد اختاره لخیر هلالج لجهللا حیث ان 

. 
ھذا أفضل شيء وأكثر فائدة للناس. انھ . هلالج لجالعون من هللا ونطلب  كوسیلة لكل شيء هلالج لج، وأن نؤمن با�  هلالج لجذكر هللا من المھم دائًما أن ن

وثوابك وتطلب العون من هللا فھو خیر لك بالتأكید. إن هللا عز وجل یكتب أجرك  هلالج لج، فعندما تذكر هللا  خیرهجید. حتى لو كنت ال ترى 
 هلالج لجذكره أن نرنا دائًما بیذكّ ان  هلالج لج نرجو منھ. خیر، فسوف یتضح أنھ عندما ترى شیئًا ما على أنھ شرو. هلالج لجایاه ذكرك ل اووفق كحسب إیمان

 . ومن هللا التوفیق طلب المساعدة منھ إن شاء هللا.نو
 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 صفر 9-2021/22- 29 
 


