
 وقع الخیر في ما 

 . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة

 ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب
  .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني

 تنزعجحاجة إلى أن  الالمعنى  ."وقع الخیر في ما  . " الكریم نبینا" حدیث  وقعالخیر في ما  "
إذا  لذلك.  في ذلك ، للمسلم للمؤمن ، ھناك أمر جید بالتأكید . عندما یحدث شيء كل شيء على

.  في ذلك حتى لو كان یبدو سیئا خیر، ھناك  حدث یھ قدسیطرة علال ال تستطیعكان ھناك شيء 
 .الى خیر حول كل شيء هللا ی

.  . علیك أن تعرف ما قمت بھخیر  فعلت وتقول ترتكب معصیة. لذلك ال یمكن أن  نآجز ھناك
لك  حصل. ولكن إذا  على أفعالك ةمكتوب انھا،  معصیة أخرى تبشیئا یضرك أو ارتك تإذا فعل

 یث انحھذا أمر جید ، واذوك بعض الناس  ازعجكعند الذھاب والخروج ، أو إذا  ئشيء سی
 .  علمأهللا 

.  لقول ذلك داعي ..." الھذاحدث أن ی تمنیت،  أتمنى لو فعلت ھذا كنت ، " ونیقول معظم الناس
، ھذا ھو التسلیم ما یعطي هللا بقبول ال. التسلیم ھذا ھو  ."وقع الخیر في ما  " كن مرتاحا وقل

 . مھم أمر الطریقة . أكثر بین ما یعلمھ اإلسالم بطریقة مفھومةت الطریقة .الطریقة أدب  ھو

من عند  و، قائال ان الخیر والشر ھ ما یحدثب یتعلق. ال یرتاح  للطریقة ذي یسلموالشخص ال
، "لماذا  تذمربال یستمرونشیئا قلیال جدا ،  حدث. حتى لو  من الحزن ونیموتقد ھل الدنیا أ.  هللا

ثالث  قبل ثانیتین ، أوقبل ،  قبل خمس دقائق ذلك حدث لومر من ھنا أل؟ لم أكن  حدث ذلك
ا أو ھفعلوالتي كارثة ال مانعا ھمأكلی داخلھم فعلت ھذا ... " ا، أو لم ھذا ألرىلم أكن ،  يثوان

 . الحادثة التي وقعت

ھذا ل.  أصعب ا. معالجتھانیة الروح، یعني  واألمراض الداخلیة البشر عندالمرض الحقیقي 
 ." في ھذا أیضا خیربالتأكید ھناك  خارج یجب علیك أن تقول "في الالسبب عندما یحدث شيء 

، ولكن إذا ھذه صحبة قصیرة . یمر ویرحل  دعھ. ك داخلفي حزن ال جعلت، وال  تعلق بھتال 
.  . أشیاء صغیرة أو كبیرة تحدث للجمیع في أي لحظة كل یوم ھامةأمور  فھناكفي ذلك  تمفكر

على  واوتوكل ،" ھناك خیر في ھذا أیضا ، " كل شيء عنقول تجمیل أن  أمر،  شيء جید ذاھ
 . � واوسلًمهللا 

 ومن هللا التوفیق .

 . الفاتحة
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