
 

    

 
 خیر الناس

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .

 : . یقول في الحدیث الشریفة صبح جیدتثم حیاتھم أیضا ومن ،  جیدة وأفعالھ ماشخص  عز وجل بعمرهللا  اطالإذا 

 َخْیُر النَّاِس َمْن َطاَل عُُمُرهُ َوَحسَُن َعَملُھُ 
 ومشغولون بفعل الخیر . ". ال شيء سوى أولئك الذین یطیعون أوامر هللا جید ھعملطویلة و تھحیا الذي تكون فضل من بین الناس ھواأل"

إفندي  الخوجة. ما شاء هللا  نصیحة جمیلة اعطى. مئة وخمس سنوات  ما شاء هللا عمره.  یحیى أفندي باألمسلزاویة جاء اإلمام القدیم 
، ألن  ولآلخرین لھم، كلما كان ذلك أفضل  األصغر سناون السیئ. كلما مات  هللا أحباب. ھؤالء الناس ھم  تحدث بشكل جید للغایةأیضا 
 یبدل، هللا  حقا وتابوا عاشوا، إذا  . ومع ذلك ، فمن األفضل لھم أال یعیشوا على اإلطالق یتوبواإذا لم .  تزداد مع مرور الوقت ذنوبھم

 . كل یوم عن ذنوبنا. نحن بحاجة إلى التوبة واالستغفار  كون أیضا فائدة كبیرة للشخصت. وسذنوبھم الى حسنات 

. إن كنوز ئیة ال نھاال. هللا یعطي من كنوزه لكي یكرمھم هللا وسیلة للناس جعل .  ھو أكرم األكرمین. عز وجل یبدل سیئاتھم حسنات هللا 
 عز وجل. حضرة هللا یفكر ، ال یزال  . بغض النظر عن مدى ثراء اإلنسان قد یكون یخاف وال. هللا یعطي عندما یعطي  هللا ال تستنزف

ال ال نھایة لھ و كرم هللا.  هللا ویعرفونالناس الخیر  لكي یفعلهللا ثابتة  معاملة. ز وجل حضرة هللا ع مقابلال شيء  اكلھ دنیاال. كذلك لیس 
 ومن هللا التوفیق . . عن الطریق الصحیح هللا ال یجعلنا نضل.  إن شاء هللا كرمھ. هللا جعلنا جمیعا بین أولئك الذین یمنحون  ستنفدی
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