
 ال تظلموا أنفسكم

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

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

 الداغستاني ، شيخ محمد ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .الفائز 

 جعلت المولد شهرفي  نيةال. صلى هللا عليه وسلم  الكريم نبينا وعشق لمحبة هو الشهر هذا في شيء كل ، المولد شهر ألنه

 .صلى هللا عليه وسلم  النبي لحضرة أنها قولت أن عليك.  ىسد ذهبي ال وثوابها الصالحة االعمال من المزيد ربحالمرء ي

.  ولهم لكتُكتب  الحسنات نفس ان يُقال. عن أهلك  هاتعطي انك تقول أن عليك ،الصدقة  اعطاء عند.  شريف حديث هناك

 . ولهم لك ك تكسب ثوابيجعلهذا  والديك أجل من ذلك فعلت أنك قائال ،  تدعو بدعاء أو تؤدي صالة عندما

 النبي لحضرةإكراما  تعطي انك تقول كنت إذا لذلك. الكريم  هو جل جالله هللا.  نفدت ال ، نتهيت ال وجل عز هللا كنوز

أن  هللايحب  .الكريم  هو جل جالله هللا.  الكريم لنبينا هايعطي التي الحسنات من سيعطيك عز وجل هللا ، الشهر هذا خالل

 ، علم على كانوا لو حتى. بذلك  علم على ليسوا الناس.  الخير إلى ، الخيرات إلى ، الخير فعل على الناس يشجعو تعطي

 . الخير من الكثير أمام يشكرونال  الناس. م عليه تفوق الشيطان

 جميع عز وجل هللا لنا أظهر.  والشيطان تتم من خالل نفوس الناس الصعوبة. صعب  شيء أي جعلي ال هللا عز وجل

 الذنوب الناس ارتكب كاما.  الناس نفوس من أتيي صعب الناس يسمونه شيء كل.  بسيط شيء كل وجعل سهولةال أنواع

 بعد الخير فعلت أن عليك ،معصية  ترتكب أو ، خطأ ترتكب ، الشر تفعل عندما. كلما سيطرت عليهم نفسهم  ، المعاصيو

 .الخطأ  ذلك يمحو.  ذلك

" أستغفر هللا  " قول حتى ؟ كيف.  الخير فعلتس ." تمحها الحسنة السيئة وأتبع " صلى هللا عليه وسلم الكريم نبينا حديث

 ونظلمي الناس.  القيامة يوم أنه ال يظلم أحدا تعالى هللا قال.  سهولةال كل أنواع للبشر هللا أظهر ، قلنا كما. خير  عمل هو

 . أنفسهم

ْرك   إِن    ع ِظيم   ل ظُْلم   الش ِ

 ال ، أوال. وا ظلمت ال جل جالله هللاقال .  أنفسهم ظلموا الناس.  اهللب يؤثر الخير وال شر ال. عظيم  ظلم ذاه اهللب أن تشرك

 .الخير  وافعلا. الشر واتفعل ال.  أنفسكم تظلموا

يكون  اجعله ، فعلت مهما. بالنبي  محبة الشريف المولدذكر  على تعتاد دائما ألسنتكم اجعلوا.  مبارك شهر هذا ، قلنا كما

 تخشوا ال.  هللا شاء إن نرجو ان تكون النصيحة مستمرة ، الشهر هذال إكراما.  أيضا إليهم بحيث يصل عن أهلكايضا 

 .نفوس الناس  من تأتي ، قلنا كما ، المصاعب.  المصاعب

 مرة يأتيس قدرك:  ال أم الخير تفعل كنت سواء ، ال أو خفت سواء نفسه هو.  واضح شيء كل وقدر شيء كل هللا خلق

 ومن هللا التوفيق ..  هلل شاكرين نكون أن علينا.  هللا شاءإن  مشقة هناك ليس ، لذلك.  أخرى

 . الفاتحة
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