
 

 

    

 الملك بيد هللا

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

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم . بسم هللا الرحمن الرحيم

ن تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء "  َوتُِذلُّ َمن تََشاء ِبيَِدَك اْلَخْيُر ِإنََّك َعلََى كُِلِّ قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤِتي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنِزعُ اْلُمْلَك ِممَّ

 ".َشْيٍء قَِدير  

 الدنيااآلن الشيء األكثر أهمية في . يشاء "من م هويأخذ يشاءلمن  الملك. هللا يعطي  يد هللاب الملك "أن  عنيت.  كل يوم نقرأها

أن لذلك ، كيف يمكن  فاز هذا الرجل " ينالناس بالدهشة قائل اصيب. يُحكى . هذا ما  رئيس أمريكا من سيكون للناسبالنسبة 

 . يحدث شيء آخرال ما يريده هللا يحدث والملك هلل . . يشاء من هللا يعطي ،  يمكن أن يكون؟"  يكون

علم أ. هللا  علم ما سيفعلهأهللا  ."ئ ، وهذا الرجل سي ، هذا الرجل جيد ، هذا الرجل هو عدو ال ، " بعض الناس يعتقدون

. جيد إلى  السيئحول ي. وهللا يمكن أن الى سيئ تحول ييمكن أن  اجيد تعتقده. ما  حزن أو القلقال داعي لل،  . لذلك حكمتهب

بالنسبة  جيد بالنسبة لنا وسيئ شيء، كل  من اآلن فصاعدا .بشرنا الشيخ قدس هللا سره  موالنا،  . ومع ذلك يد هللابكل شيء 

. إن هللا مع اإلسالم  . الحمد هلل انه ال يحكمنا ، لذلك ليس هناك حاجة للقلق أو الحزن نفس الطريقة هذهإن شاء هللا  .للكفار 

 .هو المعين وهللا 

 كان اإلنسان الذي أذى المسلمين.  الى ذلك ، وما ، والده مسلم من المسلمين أجداده:  لرئيس السابقباسعداء كانوا معظم الناس 

الشيء ،  . هنا جيدالى تحول ييمكن أن  سيئالو سيئالى تحول ي أن جيدلل، يمكن  . لذلك ومنطقتنا أكثر من غيرهاوالناس 

، ألن كل  مفيد ذا. إن شاء هللا ه قد يكون لألفضل يفعله ". رائع هو ماال، شغل هللا دعونا نرى  في كل وقت " هنكررالذي 

. قد يكون لألفضل إن شاء  هللا أراد ذلك وجاء هذا الرجل أن يعني هذا.  له سبب. كل شيء يحدث شيء بيد هللا وما شاء هللا 

 . هللا

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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