تمنوا الخير للجميع
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
اإليمان هو أعظم نعمة وأجمل شيء للبشر  .أن تكون مسلما شيء بينما اإليمان أقوى  .نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم يصف كيف تكون
مؤمنا  .أولئك الذين يقولون " ال إله إال هللا محمد رسول هللا " دخلوا اإلسالم ولكن اإليمان شيء آخر  .إنه أقوى .
اإلي َمانُ فِي قُلُو ِبكُ ْم " .هناك العديد من األشياء التي يجب
هناك آية تقول " قَالَ ِ
ت األَع َْرابُ آ َمنَّا قُلْ لَ ْم تُؤْ مِ نُوا َولَك ِْن قُولُوا أ َ ْسلَ ْمنَا َولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ِ
أن تفعلها لكي تكون مؤمنا وأحدها هو أن تتمنى ألخيك المسلم  ،أخوك المؤمن  ،ما تتمناه من الخير لنفسك ،تتمنى من هللا الخير له أيضا.
المؤمن ليس لديه صفة القول " دعني أحصل عليه وليس له " .هذه الصفة موجودة عند من هم ليسوا مؤمنين  .إذا كنت تفكر " دع هذا
الرجل يكون مثلي أيضا  .دعه يكون أفضل مني  .هللا يعطيه أكثر " ،لن تفقد أي شيء  ،ال شيء يخرج من جيبك  .مجرد أمنية يقول نبينا
الكريم صلى هللا عليه وسلم  ،إنه من اإليمان أن تفكر أن يكون الجميع أفضل منك .
هذا ينطبق ليس على مسألة المال فحسب ولكن لكي يكون الناس على طريق الهدى وأن يكون الجميع على الطريق الصحيح  .من اإليمان
أن تتمنى على هللا أن يحفظ اآلخرين من ارتكاب المعاصي والقيام بالشر  .لهذا السبب نرى ما هو وضع العالم اإلسالمي كله  .نطلب لهم
الهدى من هللا  .نسأل هللا لهم أن يكونوا صالحين وأن يبتعدوا عن الشر وطرق الشر  .ألن هذا جيد أيضا لنا  .من الجيد أن يكون حولك
صالحين  .إذا كان األشرار في كل مكان فهذا سيؤذيك على أي حال .
اإليمان يعني أن تكون ذكيا (أن يكون رأسك على الكتفين) .عندما يكون الناس أذكياء  ،فهم يفهمون بشكل أفضل كم هي جميلة أوامر هللا
عز وجل وأقوال نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم  .لذلك  ،نتمنى الخير لكل الناس إن شاء هللا  .نرجو أن يهتدوا جميعا وأن يكونوا على
الطريق الصحيح إن شاء هللا  .نتمنى من هللا خيرا ماديا ومعنويا لعبده المؤمن والمسلم  .ومن هللا التوفيق .
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