
 
 
 
 

 
  

 

 اللهم خر لي
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 : نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم يقول

 اللهم خر لي واختر لي

ما نعتبره جيًدا  غالبًا.  ما هو جيد ومفيد )خير( بالنسبة لي ، أنت تختار ، تفعل ، بالنسبة لنا ". ما هو جيد أو سيئ بالنسبة لنا ال نعرفه "

سيدنا محمد كان يدعو بهذا الدعاء . يجب علينا ان ندعو  لهذا السبب  .يظهر لنا أنه سيئ ، ]و[ ما نعتبره سيئًا بالنسبة إلينا يتبين أنه جيد

 . بهذا الدعاء في كثير من األحيان

 . اللهم خر لي واختر لي

ً دعوا هللا يختار ، دعوه يعطي الخير ، يختار    .الصالح ، ألن العديد من الطرق تظهر ، تأتي القضايا ، إلى شخص ، ]و[ يصبح مرتبكا

في آخر الزمان هناك أيضا الكثير من هذه   .لعدم اإلرتباك يجب أن يتوكل ويترك أمره إلى هللا ويدعو لكي يأتي الخير ويبقى الشر بعيدا

المرء يترك الخير ]و[ بدالً  المرء يذهب خلف شيء دون معرفة ما هو عليه . س .، يتم خداع النا ئما يعتقدون أنه جيد هو سي األشياء .

 .  هذه األشياء أكثر انتشاًرا في عصرنا  .من ذلك يبني عالقة مع شخص مخطئ

ين ، علينا لذلك حتى ال تنخدع من قبل اآلخر  .إنهم يكسبون حراًما من خالل اللعب مع اآلخرين  .األشرار يلعبون بعقول الناس لخداعهم

دعه يظهر لنا ما هو  دعه يرينا ما هو خير ،  .هذا دعاؤنا ، إن شاء هللا  .علينا أن نتوكل عليه ونترك األمور له أن نستعيذ باهلل عز وجل .

كون مع من هم دعونا نختار الحق ، ن ال يجعلنا مرتبكين . تبكين ، لذلك دعونا ندعو هللا أنقد نكون مخدوعين ، مر مفيد ، إن شاء هللا .

 ومن هللا التوفيق .  . دعونا نستمر على الطريق الصحيح ، إن شاء هللا  .على حق

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1439 شعبان 2018/2 -4- 18 

 


