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 هلالج لج الخیر والشر من هللا

 

 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
 

 ً ذلك أكثر باللسان. كل المسلمین یقولون ولكن الناس یقولون ، هلالج لج"خیره وشره من هللا تعالى". نعلم أن الخیر والشر من عند هللا  نقول دائما
قوى إیمانھم. یفي كل شيء و هلالج لج یتوكلون على هللا ،بالطبع. یجب على أھل الطریقة أن یعرفوا معناھا بشكل أفضل. وعندما یعلمون ،ذلك

 .دنیاال ناحیة یاً ویكون في سالم منانیكون اإلنسان أقوى روح ،یمان أقوىاإلكون یعندما 
. 

فال تلتفت إلیھ. حتى أن نبینا  شخص، إذا امتدحك أیًضا ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم كما قال ، وون أھل الطریقة؟ كما قال المشایخیكیجب أن كیف 
ومن  یذمكمشایخ: إذا عاملت من الیقول  .تفتخر نفسك، حتى ال نفسكفي وجھ من یمدحك حتى ال تكبر  الرملیقول أن ترمي  ملسو هيلع هللا ىلصالكریم 
عناه الحقیقي. إذا مرید. یعتقد الناس أنھم جمیعًا مریدون. لیس من السھل أن تكون مرید بمالرتبة م، فستصل إلى نفس الشيءیمدحك 

 .وھو لیس كذلك"لقد فعلت ھذا بھذه الطریقة ،  ا سیئًا ولكن فقط علقوا بالقول، فستكون سعیًدا جدًا. وإذا لم یقولوا شیئً امتدحك شخص ما
" باالنتقاد والغضب منھم. أما في أكثر"أنا أعرف  على اإلطالق وتقول بذلك ال تقبلن. صاب بالجنوتُ  " بھذه الطریقة یجب أن تفعل ذلك

 ، فھذا لیس جیدًا أیًضا. نفس الشيء.عندما یمدحك شخص ما شعرت بالسعادة. إذا ذلك تنزعج منال یجب أن  ،الطریقة
. 

لكن الناس و، فھذا لیس جیدًا. من أجل نفسك، عندما تكون سعیًدا أو مستاًء نفسك. عندما تمدح ملسو هيلع هللا ىلص نھج نبینا الكریمدب الطریقة وأھذا ھو 
ال یكونوا غاضبین أو بأن ، طریقة أخرىبأكثر. إنھم ال یعتقدون أبًدا أنھ یجب أن تكون وون أھمیة أكبر لھذه األمور وأنفسھم أكثر یول

 مھاراتنا ".ب"لم ننجح. فضل هللا علینا. لیس  حوننامدحھم. یجب أن نقول لمن یمدشخص یبیكونوا سعداء ال أن و، مستائین
. 

، واالتفاق معھم كل دقیقة. وال كل دقیقة مدحھمفي مثل ھذا القالب اآلن بحیث یتعین علیك  الناسع جمیع ، وِض ھذا مھم ألنھ، كما قلنا
، على قبول كل شيء. ولكن اآلن الماضيفي  وا أو فشلوا. اعتاد الناسأعلیھم. ال یمكنك القول أنھم أخط یمكنك انتقادھم أو االعتراض

 ، فھي أكثر وحشیة وأسوأ.غریبة للغایة النفوسأصبحت 
. 

من كل  ، فسیكونون في راحة أكبر. لن یغضبوا وال ینزعجوافي الطریقة ھذا انیجب االنتباه إلى ھذا. على األقل، إذا طبق اإلخو، لذلك
علموا وأدركوا أن  اذا ،، فإنھم یفعلون ذلك بشكل غیر عادل. لذلكوعندما یكونون سعداءذون أنفسھم. ، فإنھم یؤیغضبونشيء. عندما 

 ھ إن شاء هللا.ونتبعیعلیھم. نرجو أن نكون ممن یرون الحق ومر بسھولة ، فھذه األمور تهلالج لجالخیر والشر من عند هللا 
. 

جمیع  آلھ وأصحابھ،، ملسو هيلع هللا ىلصجمیعًا لنبینا الكریم  نھدیھا،  عز وجلهللا. بإذن تسبیح ودعاء ،سور، لقرآنل ختمات ھناكبسم هللا الرحمن الرحیم. 
سلطان.  لةھا ة،حجة آنال دس هللا سره،الشیخ ناظم ق ،، خاصة شیخناأرواح أحبائناوالى ، أرواح المشایخ الى ، األصفیاء، األنبیاء، األولیاء

 الشر.ویُزیل الخیر  یقّرب الدنیا، همن شر ھذ هللا یحفظھم. هللا یتقبل األعمال الصالحة للذین تلوھا
. 

یرحمھم نا األسبوع الماضي. ھناك الشیخ علي أفندي. ھناك محمود أفندي. توفي كثیر من الناس خالل ھذه األیام. هللا انتوفي والد أحد إخو
أن  نرجو ،وفي اآلخرة في الدنیام ساللیكونوا ب، جمیع المسلمینل اآلخرةدنیا ولجمیعاً إن شاء هللا. لإلیھم نا تتمأن تصل خنرجوجمیعاً. 

 تعالى الفاتحة.� . ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریملیأتي الخیر. إكراماً  نرجو انیزول كل الشر إن شاء هللا. 
 

  موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443ربیع الثاني  12 /26-11-2021  

 


