اسعوا للخير والجمال
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 .
يجب أن ال يفسر الناس كل حادثة على أنها أمر سيئ  .أي شخص لديه أخطاء  ،وعليه أن يتجاهل خطأ المرء  ،وينظر الى نيته  .إيجاد
األخطاء في كل شيء  ،تمر الحياة بعذاب  ،وال يجد المرء الراحة والسالم  .يمكن للمرء أن ينتقد الناس باستمرار بالقول " هذا الشخص
فعل هذا  ،ذاك الشخص فعل ذلك "...
في الحقيقة  ،إذا وجد الشخص هذه العيوب في نفسه  ،وقال لنفسه " نفسي هكذا  .افكر بطريقة خاطئة  .أعلم أنها خاطئة " ومن ثم يكون
أكثر ارتياحا  .لكن إذا قال " هؤالء الناس ليسوا جيدين  .إنهم جميعهم ضدي " يكون في حالة عدم راحة  ،وهو يضر نفسه  .طالما أن
المرء يتبع نفسه  ،فهو في العذاب  .ال تطع نفسك أو تستمع إليها  .الوسوسة تأتي من النفس والشيطان  .عندما يتسببان كالهما بالوسوسة
ال يمكن للمرء أن يتمتع بالسالم والراحة  -فالمرء باستمرار في حالة اضطراب .
هذا جزء من نصيحة للناس  ،ألنهم ال يبحثون عن الخير  ،لكنهم يبحثون عن أخطاء وشيء يخجل اآلخر ين  .إذا كنت تبحث عن أخطاء
ً
مخجال  ،فإن معظمها يحتوي على العديد من هذه األشياء  .يجب أن تسعى للخير  .أولئك الذين يسعون إلى الخير  ،يجدون الخير .
وشيئًا
أولئك الذين يسعون إلى األخطاء  ،ال يزالون غير مرتاحين  .هللا يجعلنا جميعا من الذين يطلبون الخير ومن بين الصالحين  ،إن شاء هللا .
البحث عن الخير هي طريقة المشايخ  .اعتاد كثيرون المجيء إلى موالنا الشيخ  ،في بعض األحيان كان هناك أشخاص غريبين للغاية ،
لكنه اعتاد أن يبحث عن جانبهم الجيد ويتسامح معهم .
اعتاد عيسى عليه السالم السفر مع تالميذه  .في أحد األيام وجدوا جثة كانت كريهة الرائحة  .هرب منها اتباعه  .ادرك عيسى أنه كان
كلبًا ميتًا  ،والذي كان له رائحة سيئة حقًا  .اقترب منه وفتح فمه وجعل اتباعه يرونه وأظهر لهم أسنانه البيضاء  .ثم قال " كم هي جميلة"
مما يعني أن النبي عيسى أظهر لهم شيئًا جميال ً بين ما لم يكن لطيفًا .
أنت أيضا ابحث عن الجميل  ،اسع للجمال  .حتى بين األشياء السيئة  ،األش ياء القبيحة  ،ابحث عن الجمال  ،جده  ،وكن سعيدًا به  .انظر
لجمال ذلك  .عندما ترى الجمال  ،لن ترى القباحة  .إن لم تفعل ذلك  ،سترى القباحة فقط  .هللا يرزقنا رؤية الجمال  .نرجو أن ال نرى
السوء  ،إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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