
 
 
 
 

 
  

 

 أمر المؤمن كله خير
 

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 
على نفس واحد ، مسلمين وغير مسلمين ، كلهم  قالب. لقد وضعوا كل الناس في  العالم وضعشعر الناس بالدهشة بسبب ي

. لقد جعلوا  شيء آخريوجد ال فقط ،  ونرحللنعيش  الدنيا هوأننا جئنا إلى هذ هلالج لج؟ أن ننسى هللا  . ما هذه الفكرة الفكر والفكرة

هو الحال ، يخاف الناس من كل شيء ، ويكونون قلقين بشأن الكيفية التي  هذا. عندما يكون  كل الناس على هذا النحو

عجبا " ملسو هيلع هللا ىلصأما في ديننا اإلسالمي فقد قال نبينا الكريم  . . ال يسمونه رزق ، بل كيف يتعايشون مع الحياة سيعيلون بها أنفسهم

أصابته ضراء ، وإن  إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له :ألمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن 

لة لهم لالرتقاء وسيهذا  يكون. وإذا مرضوا ،  لمصلحتهميكون للمسلمين مهما حدث  ئ". ال شيء سي صبر فكان خيراً له

 . على ذلك نالون األجر والثواب. إذا كانوا فقراء وصبروا على ذلك فإنهم يولمغفرة ذنوبهم 

الوقت الحاضر ، ، لقد جعلونا ننسى هذا ألنه في  بالنسبة للمسلم هو أمر جيد له بائفإن أي نوع من المشاكل أو المص لكلذ

، اآلخرين متعلمين كما يُفترض اأكثر وجعلو تعلموا، أصبح العالم كله في أيدي غير المؤمنين / الكفار وكلما حتى منذ مائة عام

، ماذا  بينناحسنًا اآلن هناك هذا المرض  : " يفكرون بنفس الطريقة في هذا الزمن. جميع الناس  ال يفكرون في أي شيء آخر

نعيش فقط على أساس مقدار الرزق س، إذا كنا سنعيش ،  نمتوإذا لم  هلالج لجى هللا ؟" ما سيحدث هو أننا إذا متنا نذهب إل سيحدث

. ما  أو القلق الخوفسنعيشه ، فال داعي للكثير من  الذيالوقت ، هذا هو مقدار  برزقناقد خصصنا  هلالج لجهللا  منحنا اياه .الذي تم 

. يمكن  نستطيع ، سنعيش إلى األبد في اآلخرة بعد هذه الحياة. لن يعيش الناس هنا إلى األبد ، ال  هللا لك ، هذا ما سيحدث قدره

، ، والحقًا عندما يحدث شيء ما هلالج لجبراحة تامة لكن الناس ينسون هللا  مرأن تمر هذه الحياة أحيانًا دون أن يحدث أي شيء ، ون

،  هلالج لجوالذين ال يؤمنون باهلل  هلالج لج ، وهذا بالنسبة لمن ال يفكرون في هللا؟" ننقذ أنفسناس؟ هذه مصيبة ، كيف  "ماذا حدث يندهشون

. عندما يرون ذلك هناك  هي في اآلخرة لهمولكن الكارثة الحقيقية بالنسبة  الدنيا ه. إنهم في كارثة في هذ كارثةتكون 

 . سيشعرون بالندم ، لكن الندم لن يفيدهم ، ولن يكون هناك فائدة في ذلك الوقت

تفكروا في هذه الدنيا وال  هلالج لجإلى هللا  عودوا،  هلالج لجباهلل  آمنواأيها المسلمون ، أهل الطريقة والناس الذين ليسوا في الطريقة ،  لذلك

، فهذا هو أعظم االحتياطات والشيء  هلالج لجباهلل  وااالحتياطات ، هذا ليس مهًما ، المهم هو أن تؤمن عليكم أخذبالطبع  كثيرا .

. عند  ، وبعد ذلك يكون كل ما تفعله جيًدا هلالج لج والتوكل عليهاإليمان باهلل  فيتكمن مصلحتكم  وه .فعلالذي من المفترض أن ت

  . ثم قل" شفاء لي ، هذه نيتيسيكون بإذن هللا لي ، هللا  قسمهال فائدة في هذا الدواء إال الذي " تناول دوائك ، يجب أن تقول ت

 وانتأخرى ، فعندما تغادر منزلك يجب أن تخرج  أشياءينطبق حتى عند القيام ب. وهذا  وابتلعها بسم هللا الرحمن الرحيم "" 

لكن وفي كل ما تفعله ، كل دقيقة ، إنها فائدة عظيمة لك ،  هلالج لج. اذكر هللا  ، فتذهب وتعود سالًما بسم هللا الرحمن الرحيم تقول

 . هلالج لجالناس ال يفكرون في هللا 

 

 



 

 

 

 

.  . هذا ما يفعلونه ، يلومون اآلخرين فقطكذا وكذا إن الحكومة فعلت  ينإيمان يلومون الحكومة قائل عندهمأولئك الذين ليس 

وبالتالي ، فإن معنويات الناس . هلالج لجحتى لو أنقذتك الحكومة هنا فال أحد يستطيع أن يخلصك في اآلخرة إذا كنت ال تؤمن باهلل 

، يعلمون أبًدا ال تدمر بهذه الطريقة يجب أن العقلية  ينصحة المسلم،  لكن ال داعي لذلكوتتدهور وصحتهم النفسية تتدهور ، 

ندير هذه الطريقة يجب أن نفكر ، بما يحدث اآلن ، هناك فائدة لنا فيه ، هناك فائدة كبيرة لنا فيه ، . هلالج لجأن كل شيء من هللا 

دس هللا الشيخ ناظم ق، بابا  شيخموالنا ال.  في النهاية وستكون النهاية جيدة إن شاء هللا سنرحل .فقط األمور ونلبي اإلحتياجات 

يقصد المؤمنين ، الذين يؤمنون باهلل ، في قوله لنا  "خير لنا وسيئ لهمشيء كل "  في آخر أيامه جميل كان يقول كالم سره

 . من هللا التوفيقو . ثبتنا إن شاء هللايإيماننا و يقويحفظنا وهللا ي.  باهلل والشر لمن ال يؤمن والسوء

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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