
 

 

    

 من أجل فنجان قهوة

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

 هللا عز وجل ٌقول 3 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 َوالَ تَنَسُواْ اْلفَْضَل بَْينَكُمْ 

الذي خٌر ال ٌس. ٌعنً لوجل " ٌقول هللا عز م !بٌنك الفضل وانست، ال الخٌر الذي قُدم لكم  وانستال ".  وال تنسوا الفضل بٌنكم "

 . لكاآلخرٌن الخٌر الذي ٌفعله نسى ت، ولكن ال  لآلخرٌن هتفعل

. ٌتذكرون ون تذكرٌ. انهم ال  لهم وناآلخر ون الخٌر الذي ٌفعلهآلخرٌن وٌنسل هٌفعلون الخٌر الذيفقط  ونتذكرٌالناس الٌوم 

ٌقول هللا  . جٌدة صفة. هذه لٌست وٌنسون الخٌر باستمرار  ون ذلكتذكرٌ.  الشر أو الضرر الذي قد ٌأتً من اآلخرٌن فقط

 ". وال تنسوا الفضل بٌنكم " عز وجل

 الصفة. لقد شهدنا ذلك مرات عدٌدة هذه علٌه عشرٌن عاما  مر حتى لو خٌر قُدم لهكر أصغر ذتٌ قدس هللا سرهالشٌخ  موالنا

، ولكن ما هو سٌئ ٌتحدث عن  ال. " قدم لنا شٌئا من قبل.  الشاي ، هذا الرجل قدم لنا ٌا هو " وقولهالشٌخ لموالنا الجمٌلة 

 . من فعل الخٌركل خبرنا عن أحتى أشٌاء من طفولته و وٌتذكر. الخٌر تحدث فقط حول كٌفٌة فعل الناس 

ختفً ت. الخٌر الذي قدم لك نسى ت. ال وجل هللا عز تحدث عنها ، وعادة جٌدة  النبً إنها أخالق،  جٌدة هذه أخالق،  لذلك

ربعٌن جٌد ألفنجان من القهوة  قال ". ٌُ  أقوال جمٌلة جدا لدٌهم أجدادنا.  الخٌر تم نسٌان، إذا ٌختفً  داخلال منالحب ، المودة 

ذلك  ، والجمٌع ٌنتظر ، كلما كان هناك الشر، حٌثما ٌكون هناك شر اآلن ون الخٌر الذي قدم لهم .ال ٌنس الفدامى".  سنة

 . جٌدة إن شاء هللاالمن تلك العادات  ٌرزقنا جمٌعا". هللا أحقد علٌه أن  نًٌمكن بحٌث لً شرالهذا الرجل  فلٌفعل " وٌفكرون

 ومن هللا التوفٌق .

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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