
 

 

    

 الجمال ھو من الخیر
 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

ھم إن وبدون باستمرار مرتاحون أوامر هللا  ونیتبع ن. الذین ھم على طریق هللا والذی اإلخوان مرة أخرى عدنا وانضمینا الىالحمد : 
 . وضع أمة محمد وظروفھاب إھتمامنا.  شاء هللا

ً "سأكون  یعتقدونھذا الطریق  عن. عندما یخرج الناس  الطریقة الجمیلة، ة الطریقعز وجل هللا  أظھر "، في حین  وسأكون سعیدا مرتاحا
ولیس أن یفعلوا  -. حتى لو كانوا یعتقدون أنھم على ما یرام  ھمیصیبشر قد  ھناك من ، ومھما كانالتعاسة ،  . كل الحزن مخطئون مأنھ

 .هللا  یشاءعلى ما یرام عندما یسیر . كل شيء   أن یحدثلم یرد لھ هللا. ألنھ ال یحدث شيء إذا داء غیر سع ونصبحی -أي حال ذلك على 

ه . ھذ . ھناك حزن في الدنیا واآلخرة حزن. ھناك الذنوب ، وفي  ، في القذارة في الشر راحة. لیس ھناك  وضع هللا الجمال في الخیر
، مرة أخرى الناس الذین ھم على طریق  . ومع ذلكه الدنیا أم ال في ھذ شعرت بالحزنھم ما إذا ال ی.  اآلخرة يمھم ھال. ة قصیر الدنیا

لكن یمكن أن و.  مثل الجنة بالنسبة لھم عندما یكون ھناك سالم داخلي الدنیا.  هللا السالم والجمالیرزقھم ،  ، فقراء كانوا أو أغنیاء هللا
 . إذا لم یكن ھناك سالم مفید، ولیس ھناك ما ھو  أي شيء لدیھم ، یمكن أن یكونوا حبأ اإذ الدنیالمال في أكبر قدر من ا یحصلوا على

. طلبوا  الدعاء طلبھم[المادیة]. كان فائدة وجد ت. ال  هللا في سبیل،  :وا ؤ. جا الحمد : حیث ذھبنا وحیث زرنا الصالحینالتقینا مع 
. طلبوا فقط  . لم یطلبوا المال : الدعاءطلبھم . كان ھذا  عن الطریق الصحیح وانحرفیللبقاء على الطریق الصحیح وأال  الدعاء ألبنائھم

 ھكذا خدمة .

. لذلك ال  ھناالشيء  نفس ھناك ولكن كثر الشیاطین. ین أمة محمد آمنطفال أهللا یرزقنا جمیعا البقاء على ھذا الطریق والحفاظ على 
 .ین حذر وانو. كلنفسكم  تستجیبوا. ال  أمان ھنابأنھم ھناك [في المملكة المتحدة] ونحن  تعتقدوا

لھم  أظھروا.  سیئال طریقال لھم وا. ال تظھر جمیلةالطریقة اللھم  أظھروا.  البقاء على الطریق الصحیح من حتى یتمكنوا انتبھوا لألوالد
شیئا ثم ومن  أوالً . ھ. تحتاج األم لتعلیم یتم تعلمھ في األسرة أوال ذلك.  من األسرة أتيی عندما. ھذا أمر مھم  الجمیل مرارا وتكرارا

 .الى خضراء تحول بالتأكید ست،  ، طالما أن البذور في الداخلفشیئا 

في  الصالحیننكون مع  نرجو أن.  جمیعا من شرور الشیطان إن شاء هللا هللا یحفظنا.  إن شاء هللا . هللا یعطینا الصحة والشھیةیحفظنا هللا 
 ومن هللا التوفیق .	.	إن شاء هللا الیھ كل مكان نذھب

	الفاتحة .
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