
 

 

 

 اطلبوا الخير

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

.  يطيعونه للذين الخير يعطي انه كما. وشر  خير كل وجل عز هللاخلق  ."وستجدون الخير  بالخير شيء كل فسروا " يقول الكريم نبينا

 . الطريق عن ونويضل هيطيعون ال الذين ألولئك الشر يعطي

 إن. ا جيد يصبح حتى الخير صفر الشهر هذا عنقال  الكريم نبينا. ثقيل  شهر هو صفر شهر.  صفر شهر من األخير األربعاء هو اليوم

 ثالث مرات ، أستغفر هللا  الشهادة كلمة تقول طالما.  جيدةالى  تتحول قدس هللا سره الشيخ موالنا تعليماتالتي تنفذ وفق  األمور ، هللا شاء

 انل هخير " يقول كان الشيخموالنا  ، صفر شهر طوال صدقة واعط   ،سبع مرات  الفيل سورة ،آية الكرسي سبع مرات  ،ثالثمائة مرة 

 ." عليهم وشره

 واتوقعو شيء كل في الخير واطلبا ،وا نست ال.  إلينا يأتي الخير. الشر ونفعليو ، الناس يعذبون ، هللا يعصون الذين أولئكعلى  يأتي الشر

.  اإلسالم يعادون الذين أولئك على يكون نرجو أن. يعصوه ويعارضوه  الذين أولئك على والشر. أن يعطينا الخير  هللا من نأمل. الخير 

 ليال يفكرون الشيطان أولئك الذين هم مع ، الطريقة وبنفس".  نامي ال العدو ولكنتنام  المياه"  ،قالوا  أجدادنا. ال ينام وال لحظة  الشيطان

 الى يعود ال. ته رحمو هللا عوننطلب . نلجأ الى هللا  ،الشكر هلل  ، ونحن" ؟ منه وننال اإلسالم فيبفتنة  سببلنت من نحن " ، ونهارا

نرجو أن  ، شر هناك كان وإذا ، يحدث نرجو أن ،خير  هناك كان إذا.  باستمرار الخيرنرجو أن يأتينا .  هللا شاء إن الخير نريد.  الوراء

 . الذاتية الحماية تحت نكون دعونا يزول .

 شيء كل ولكن ،ا به القيام هميمكن التي األشياء مع يحاولون انهم.  وعقيدتنا إيماننا هو هذا.  يحمينا هللا ان. نلجأ الى هللا بكل معنى الكلمة 

ومن  . أيضا لهم وشره لنا اليوم خير نرجو أن يكون. نرجو أن يكون محفوظ  ، هناك يكون قد ما كل.  شرورهم من ناحفظهللا ي.  هللا يدب

 هللا التوفيق .

 . الفاتحة
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