
 

 

    

 الوصول الى مقام الرضا
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

اإلعتراف  بعدمالناس  یستمر،  ذلك عن فضال.  حدود الذكاء والخیال عبرحتى  تتوافق. ال وصفھا أو تخیلھا ال یمكن  وجلعظمة هللا عز 
ر تصل امطاأل تلك. المالك یجعل  المطر مع مالك من خاللنزل تماء  كل نقطة.  طعاملھؤالء الناس كل لقمة  وجلهللا عز  ارسل با: .

 ذلك .هللا لم  یشء تصل إلى األرض إذا  نقطةحتى  وال، ولكن الى ذلك . یتحدثون عن طبیعة وما  إلى األرض

 نقطة. كل مالك یجلب كل وجل هللا عز  ھاخلق يالمالئكة التكم عدد  یتخیل. ال أحد یستطیع أن یفكر أو  یعرف عدد المالئكة وجلهللا عز 
 إنھاھذا السبب ل.  على األرض وتبقى، تنزل المالئكة أیضا مع الثلوج  . عندما تتساقط الثلوجیعود . ثم  وظیفتھ يھ ه. ھذ إلى األرض

 .العطاء  ھذاعلى . علینا أن نكون شاكرین  أرحم عندما تتساقط الثلوج یكون وجل. هللا عز  بركةأكثر 

. انھ  ! إنھ بارد حار جدا آوه إنھ.  جدا حار.  الجو حار كون "ت. یش للتمرد على هللا في كل دقیقة عذر. یبحثون عن لیسوا شاكرین الناس 
ویعترضون دون تفكیر، بلذلك یعترضون على كل شيء  "رھیب!یا لھ من أمر .  ، ال یمكن أن نخرج من منزلناھطلت الثلوج !  بارد جدا

شيء ، ولكن ھناك  ین. أولئك الذین لیسوا مسلم أیضا یفعلون ذلك ،ون ، وھذا یعني أولئك الذین ھم مسلم إیمان من عندھمعلى هللا . 
 ؟" هللا كنت اعترض علىإذا ما أتساءل  "علینا أن نفكر .  دون تفكیربذا كیتحدثون ھلدیھم إیمان  أیضا أشخاص

 یعانون كانوا یعانون اإلعتراض ، . الناس في الماضي ھو شيء جید ومقام الرضا، وترتفع إلى مستوى  كل شيء أن تكون راضیا على
 یبدؤون بشتم.  . اآلن ینسون هللا في أصغر شيء هللا على طریق ملكونھ راضین ونزالیال  واكان ملكنھو،  هللا على طریق مكونھ،  العذاب
 . جرا، وھلم  ، ثم الدولة ، ثم الحكومة البلدیة

. اإلرشادات في المدارس العلم نحو الحصول على توجھ . ألنھ العالم كلھ  الماضیة مئةدرس من قبل الشیطان في السنوات الیھذا شيء 
 ! ". عترضت. س كل شيء على تمردتأنت س " یقولون .تقریبا نفس الشيء ھم جمیعا. یعلمون تأتي من مكان واحد

عندما یعترض . ال أحد  الخاص . لھ مكانھباألمر الجید التمرد لیس ،  . لذلك تمرد األولمالشیطان ھو ال.  مع الشیطانیبدأ ھذا التمرد 
الحكمة ب یفكرون، والذین  ، الذین رضوا بكل شيءالراضین . هللا یجعلنا من بین عباده من أجل نفسھم فقط  یتمردون. ھ یكون في مكان
 . وراء كل شيء

مع ،  یعطینا الثلوج،  : یعطینا المطر رحمةالیظھر لنا الكثیر من  وجل. هللا عز  شر بأنھ ون یرون الخیرزالیالخیر والناس ال فعل  یتم
 . للغایة في اآلونة األخیرة حمقى وا"، ألن الناس أصبحیرزقنا الوعي والعقل. نقول "هللا  بقیةالتخیل  م. یمكنكیرون أنھ أمر سیئ  كل ذلك

 ومن هللا التوفیق .
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