
 
 
 
 

 
  

 

 اطلبوا الخير
 

 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
 

 -أفعل الخير  واجعلنياختر الخير لي ، .  " اللهم خر لي واختر لي "والجميلة ه األدعيةمن هذه  دعاء. الدعاء  ناينصحنا ويعلم نبينا محمد

.  عديمة الفائدة ذلك. نتيجة  القيام بذلك دون جدوى ونحاوليأشياء وفقا لما يفكرون به وفعل يذهبون ل.  ألن الناس ال يعرفون ماذا يفعلون

 . الخير اطلبهللا و هاختار ، لذلك من األفضل أن تسأل عن ماشيء عديم الفائدة  تتحول الى، أو  اال شيء جيد يخرج منه

معرفة  علينا - عز وجل أعلم. هللا ئ أمر سي يتحول الى، ]لكن[ في النهاية ،  ما خير. نعتقد أن شيئًا خير كما قلنا ، نحن ال نعرف ما هو 

.  . في بعض األحيان تحدث األشياء بسرعة ، ومن الواضح إذا كانت النتيجة غير جيدة ! يجب أن نطلب األفضل من هللا عز وجل ذلك

، و ]ال يزال[ يحدث أن يكون شيئًا عديم الفائدة  خطط لألمروييقرأ ، . يكتب ،  االنتظار لفترة طويلة المرءفي بعض األحيان يجب على 

. أو يريد ، رغبات ، شخص آخر ، ]وهللا[ يسمح بحدوث ذلك ، يتيح له أن يكون  نتيجة سيئة للجميع يتحول الىال يريده أحد ]والذي[ 

 . لشخصفي وقت الحق ، ويقول إنه يتمنى لو لم يلتق بمثل هذا ا يندم اإلنسانمصيره ، ]لكن[ 

يجب .  لهذا ويجعل دعاءههللا  يتوكل على. هللا يعلم ما هو غير جيد بالنسبة لك ، ]وبالتالي[ يجب على المرء أن  يجب أن نطلب الخير

 ومن هللا التوفيق .  . . هللا يعطينا األفضل ، إن شاء هللا زعج عندما ال يحدث شيء يرغب فيهنيال أن  على المرء

 الفاتحة .
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