
 
 
 
 
 
  
 

 إن هللا یحب الخیر
 

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

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

هللا  یعمل الخیر في سبیلھو الذي  الصالح. جدا  مقبولة میزةوأن تتعایش مع الناس ھي  الصالحین. أن تكون مع  هللا عند الخیر محبوب
. بدأ بآدم  شیطانال؟ إنھ  . من یرید الشر هللا ال یحب الشر وال یریدهإن  . هللا یحب ذلك إن . للناسالخیر یكون بفعل الخیر � فعل  ، هلالج لج

الصفة التي  يالخیر ھ.  خیر لم یفعل شیئا یسمى ، السالم في الجنة ، ومنذ ذلك الحین ال یفكر في شيء وال یفعل شیئًا سوى الشر علیھ
 . یأمر بالخیرلذلك فإنھ أحب المخلوقات عند هللا ،  النبي ھوحیث أن ،  ملسو هيلع هللا ىلصمنحھا هللا لرسولھ 

. ومع ذلك ، یعتقد البشر أن الشر ھو  . أما الشر ، فمھما تفكر فیھ "قد أكسب شیئًا" ، فإنھ یزداد سوًءا وشًرا ، وال ینفع الخیر یجلب الخیر
 ؟ . ما ھو القول خدعوننیخسرون وی الحقیقةأنھم سیكسبون شیئًا ما ، فإنھم في  یظنون. وبینما  یركضون وراءه ،أكثر ربحیة وسھولة 

 ونقد تكسب مأنك ینبمظھره معتقد واال تنخدع . بالشر ألنھ مزین وا. ال تنخدع ". فال تتركوا الخیرهدیُطارد صیالصیاد  كما یقول المثل "
 . ولن یتبقى منھ شيءكل ذلك  سیتبخر. في النھایة ،  شیئًا أو قد یكون ھناك ربح

ثم ومن .  یفعلون ذلك الناسبعض  ،األسوأ  ویقدمون لھم. یفعلون أسوأ األشیاء للناس  نرى أشخاًصا یحاولون جني كل أنواع األرباح
الخیر وابتعد عن . ابق مع  هللا فكن في خیر ك. فإذا كنت ال ترید أن یعاقب ذلكوفقا لیعاقبھم سولھا في السر ، وهللا یعلم بذلك ھناك من یفع

نوع من الخیر ، ولكن  خمسمائةنوع من الشر و  ثمانمائة. ھناك  نوع من الشر ثمانمائةإن ھناك أكثر من  قیل . الشرور أنواع الشر وكل
لحین إن یرسل لنا الصا هللا.  بالصالحین ویجمعنا حفظناهللا ی.  . لذلك كن حذراأخر الزمان نوع في  ثمانمائةربما أصبح اآلن أكثر من 

 یریدون. كونوا مع الذین بأن یصطلحوا  وارغبییبعدنا عنھم إذا لم  هللا.  یصلحھمعن األشرار و هللا یبعدنا ھم .نكون مع بحیثشاء هللا 
  . من هللا التوفیقو . على یومنا ھذا ، یوم الجمعة المبارك هلالج لج. الحمد �  الخیر إن شاء هللا
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