
 

 
 
 
 
 
 
 

 ابتعد عن األشرار
 

. الصالة والسالم على  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
رسولنا محمد سید األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، 

دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في 
 الجمعیة .

 

" إِِذ الشان عظیمفي القرآن هلالج لج هللا  یقولهللا.  یكون ضدمن  وعدیم الحظ ھووھو مسلم. هلالج لج من یؤمن با� ھو ناس ال المحظوظ من بین
هللا. مثل ھذه  ووقفوا ضدهللا  نِعم. ما استفادوا من ئأسوأ شخص ھو سیئ الحظ. حظھم سی، . یعني الشخص البائس "انبَعََث أَْشقَاَھا 

ذنبًا ویظنون أنھم  یرتكبون. عدد الناس من ھذا النوع كثیراآلن ، فقد أصبح ولكن بما أننا في آخرالزمن  .بین الناستكون دائًما األشیاء 
. لیس لدیھم خجل وال حرج. عالوة على ذلك ، یریدون المعاصي علنا، یرتكبون  تكبرھموالناس. وبسبب هلالج لج فعلوا شیئًا كبیًرا أمام هللا 

 .بالءمجرد  نعمة، انھ البالء. إنھ لیس أي شيء آخر. انھ لیس ابالء هللا على أنفسھم وھم في ھذ بواجلأن یحبھم الناس وأن یكونوا مثلھم. 
 

وال قیمة لھم. فاحترامھم أو محاولة إرضائھم وإزعاج عباد هللا المؤمنین  عدیمو الجدوىیجب أن نبتعد عن ھؤالء الناس. ھؤالء الناس 
ھم ، یتملقونھم حتى ال یصیبھم أي ضرر. كلما فعلت ذلك ، كلما االزمان ، الناس خائفون. من أجل تجنب أذ آخر. أیضا في فائدة منھال 

 ون بالكبر ویصبحون أكثر وجشیة .ئیمتلأصبحت أسوأ. 
  

هللا. ال تخف  ولیاء. یجب أن تقدر أال داعي لتقدیرھمهلالج لج. یخالفون هللا  ، لمنلذلك ال داعي إطالقاً إلبداء االحترام لمثل ھؤالء األشخاص 
. یمكنك خدمتھم بقدر ما ترید ، ألنھم ال قیمة لھم وال فائدة منھمإذا توقفت عن ذكرھم ، فھم مجرد أناس ال قیمة لھم هلالج لج. ممن یخالفون هللا 

 .وستتأذى على أي حال
 

تصبح ، سالخیر لرجل صالح ، فإنھ یصبح خادمك  تفعلعندما  .قال شاعر عربي "إذا أكرمت الكریم ملكتھ وإذا أكرمت اللئیم تمردا"
دوا عن األشرار ألنھم نقول للجمیع إننا نعیش في آخر الزمان ، ابتعئ ، فإنھ سیصبح أسوأ. لذلك، سیده. وعندما تفعل الخیر لشخص سی

، حفظ األمة هللا یمنھم أبدا. الخیر . لن یأتي أشقیاءھم ألنھم احفظنا من أذهللا یحفظنا. هللا ی .ونھایتھم سیئة في اآلخرة في الدنیا ال ینفعون
 ومن هللا التوفیق .   .لجمیع المسلمین ونكون مع الصالحین إن شاء هللایرزق الفھم . هللا یعیننا ھذا الوطن والعالم اإلسالمي كلھ. هللا

 
 الفاتحة .
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