
 

 

    

 الخیر في ما وقع
 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

عز وجل . هللا  إن شاء هللا وتفیدكمنا تفیدس.  صحیحا یكون أساس الطریقةحتى  دقیقتین -دقیقة لمدة  صحبةكون تإن شاء هللا س
". ھذه ھي الطریقة نفسھا  أن تحبوا شیئا وھو شر لكم وعسى أن تكرھوا شیئا وھو خیر لكم وعسى " یقول في القرآن الكریم

 . طوال حیاتنا

. ومع  على أي شيء بحیث ال نحزن بلطفقال لنا ھذا وجل  . هللا عز إن شاء هللا والخیر في ما وقع،  هللا جمیل هما شاءكل 
،  فعل كل شيء لوج حین أن هللا عز. في  ، وھم مستمرون في الحزن والقلق ذلك وال یدركون ذلكل ینتبھون، البشر ال  ذلك

 . ذلكب ناقبل . سنكون مرتاحین إذا . نحن بحاجة إلى قبول ذلك نابالنسبة ل كون أمرتورغبتھ یجب أن 

". ولكن الناس الیوم یعارضون على  ". قال أجدادنا "ھناك خیر في ھذا أیضا األمور لھا طریقة للخروج إلى األفضل " قالیُ 
أكثر  یبتعدون، ثم  من حولھم ونعارضی! أوال " ھو محرج كم؟  ! ما ھذا یمكن أن یكون مثل ھذا یا سیديال  الفور ویقولون "

 اإنھ . علیك أن تقول " لظروف ھذا العالم حزینبننكون  ال أن یجب،  لذلك!  هللاال سمح .  هللا یعارضون، وكذلك  من ذلك
 . هللا إلى الخیر سیغیره ، مھما كان سیئایھم  لذلك ال"، مخفیة نعمة 

الى تتحول  فقد، كانت المخاوف والحزن ". مھما  جید هتجد، س على أنھ جید فسره " صلى هللا علیھ وسلم الكریم نبینایقول 
فصاعدا . إن شاء هللا من اآلن  ا أوامر هللاھجمیع ھي:  ، أو مجتمع ، شخص نفسھ بالنسبة للفرد األمر. لذلك  إن شاء هللا خیر

 . اإلسالم عز وجلهللا  سیساعد

هللا مع اإلسالم  عونكون یین ولكن بالتأكید في النھایة س. قد یتم قمع المسلم هللا یساعدنا دائما ولكن بالطبع ھناك فترات معینة
.  مع هللا ھم . الفائز ھو هللا وأولئك الذین هللا اإلعتراض على ھم، ال یمكن . حتى لو كان العالم كلھ ضد اإلسالم ومع المسلمین
 . دائما غیر راضین ولكنھمكما یحلو لھم  أنھم أقویاء یعتقدواضد هللا یمكن أن ھم أولئك الذین 

 یكون الشر ألولئك الذین ال یؤمنون.و.  یكون الخیر معناكل الخیر و یرزقنا. هللا  في ھذه األمور التي تحدث خیر، إن شاء هللا ھناك  لذلك
 ومن هللا التوفیق .
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