
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 الشر الالخیر  واأظھر

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،  رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا،
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

ثواب ال، فإنھ یكسب نفس الجمیل هلالج لجهللا  طریقفعل الناس مثلھ. إذا أظھر ی ،فعل الخیرییقول: من ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم 
هللا عز وجل نفس سیعطیھم غیره.  من ثوابھ شيء، ولن ینقص من. لن ینقص على الناس الذي كان سببا لھدایتھم

 .الشيء
 

، فأنت تكسب ذلك الشخص. إذا كان ھناك شخص آخر، فإنك تكسب مقابل شخص واحدسبباً لھدایة إذا أصبحت 
، ستتم كتابة المزید من ثواب ھؤالء إلى المعرفة یھتدون ویصلونثواب شخصین. وكلما زاد عدد الناس الذین 

. یمكن للناس أن یفعلوا اصبحت سبباً لھدایتھمنفس الثواب مثل الناس الذین  تكسباألشخاص لذلك الشخص. إنك 
، ، كما قلنا، والبعض اآلخر ال یستطیع. بالنسبة ألولئك الذین یفعلونر ما یستطیعون. بعض الناس یفعلونذلك بقد

 .. لدیھم الكثیر من الفوائدسبباً للھدایةوكذلك ألولئك الذین ھم  یھتدوند ألولئك الذین مفی فھذا
 

ً ، فإن إثمھ یذھب إلیھ. فإن كان المرء طریقًا سیئًا، إذا أظھر من ناحیة أخرى شخص ، فإنھ ینال إثم شخصا واحدا
ألف شخص. وكلما  ذنوبؤول عن االثنین. إذا كانوا ألف شخص فھو مس عن ینالفإنھ  واحد. إذا كانا شخصین

 ینال. ا الطریق الخاطئكتب على من أظھر ھذالتي تُ  كلما زادت الذنوب، عنھا هلالج لجهللا  ىفعل الناس أشیاء ال یرض
"، إنھ یفعل شیئًا خاطئًا. الخیر واضح حت الطریق. لقد فعلت شیئًا جیدًابینما یفكر "لقد أوض .كل شخصاً عن إثم

خص الذي جعل لشللناس الذین فعلوھا ستُكتب التي ستُكتب ل الذنوب. نفس بیّنوالحالل  بیّنم اوالشر واضح. الحر
ذلك ل االحرام والشر سیُكتب، نفس الذنوب الناس یفعلونھا. شخص، أو ملیون شخص، أو خمسون ملیون شخص،

 .الشخص
 

 ا الطریقظھر ھذلى األقل ال تُ ، عسیئ. إذا كنت تسیر في طریق ه الدنیاظھر الطریق الجید في ھذیجب أن نُ  ،لذلك
، فإن هللا ئ. ال تشجعھم. إذا ارتكبت معصیة، فإذا فعلت ذلك سراً لآلخرین وال تدع اآلخرین یفعلون ھذا الشيء السی

ً  هلالج لج صبح مشھوًرا في لك. قد تُ  جیدا، فلن یكون ذلك ھذا الطریق للناسوأظھرت  سیبقیھ سراً. إذا فعلت ذلك علنا
عاقبون على خطئون سیُ ، والذین یُ طریق هللا عز وجلھرة لیست جیدة. الناس الذین لیسوا في لكن الشو، الدنیا هھذ

 یحفظنا. ، هللاھذا. لذلك
 

، وال یكسبون أي شيء على اإلطالق في الدنیایعتقد الناس عادة أنھم یحققون مكاسب. ال یكسبون أي شيء في 
لكن ھناك أشیاء كثیرة یفعلھا الناس و. ةواضح یقةوالصالحین. الحق أھل الحقیقةجعلنا من هللا یاآلخرة. حفظنا هللا. 

ثم یذھب العقاب لمن ومن . ھو الغفور الرحیم هلالج لجهللا إن كتب لھم. تُ أعلم كیف هللا  ،ذلك بالقوة نفعلوی عندمابالقوة. 
ظھر الخیر دائما أن نُ إن شاء هللا. نرجو  یجعلنا من الذین یُظھرون الشر ألي شخصجعل الناس یفعلون ذلك. هللا ال 

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .إن شاء هللا
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