
 

 

 

 نظر الحسد

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز الداغستاني 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 إذا.  جميلةال طريقةال لنا أظهر الكريم نبينا ، هلل الشكر.  المسلمين مع الخير. ة الطريق ههذ عن يفصلنا وال مستمرة صحبتنا جعلي هللا

 . اآلخرة وفي الدنيا في مرتاحا تكونس ، لنا أظهره الذي الطريق تتبعا

 اليمنى القدمب المنزل مغادرة عليك يجب ، والصالة الوضوء إجراء بعد.  الصباح في تستيقظ عندما الشهادة كلمة علنأ ، المشاكل لتجنب

 عليك سيئا شيئا ترى وعندما" هللا شاء ما" تقول أن عليك جيدا شيئا رأيت كلما. ترد البالء وتزيد العمر  صدقةال. صدقة  إعط  .  والبسملة

 ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ". " تقول أن

 على يحصلون ،ذلك  الناس يفعل عندما. بذلك  لقياما صالح عملل إنه. عليه الصالة والسالم  الكريم نبينا نع سنة بل فرض ليس هذا

 عندما. صحيح  ألن نظر الحسد . الحسد  نظرب الشخص يتضرر ال لكي" هللا شاء ما" قل جيدا شيئا ترى عندما. ويتم حفظهم  الحسنات

 .هذا ايضا إثم  ، واصيب الشخص بأذى تقلها مل إذا.  الحسد نظر من نيمحمي يكونون ، ذلك تقول

 تبدو المسألة هذه.  هللا شاء إن وخرج اإلنسان هاتال وإذا ،صيب ي الالحسد  نظر ، يحدث أن يمكن شيء ال. الحسد  انظر آيات هناك

 مع تكون أن هو هذا وراء الحكمة. ومرتاحين  ،ين هادئ ، الناس محفوظين كونيس.  هذا افعل.  هللا نظر في كبيرة أمور لكنهاو ، تافهة

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن الكريم نبينا سنة نتبع نرجو أن. يحفظنا  هللا.  الذكر مثل تماما.  هللا ذكرتو دائما هللا
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