
 

    

 

 مقابل ما تم فعله

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

ة   ِمثْقَالَ  يَْعَملْ  فََمن ة   ِمثْقَالَ  يَْعَملْ  َوَمن﴾ ٧﴿ يََره   َخْيًرا ذَرَّ ا ذَرَّ  يََره   َشرًّ

 يعني ، الشر يفعلون الذين وأولئك.  أيضا لنفسك خيرا صبحي. الخير  يرون أنهم يعني وهذا ، بالتأكيد سيرون ذلك أحسنوا الذين أولئك

 . بالتأكيد سيردها وجل عز هللا ، ذرة راقدكان م لو حتى السوء يفعلون ،الذنوب  يرتكبون

. في تمام الصحة  أو غنيا يكن لم لو حتى الخير هذا على يحصل الدنيا في الخير يفعل الذي الشخص.  اآلخرة وفي الدنيا فيذلك  يحدث

 . همآخرت ويبنون هللا سيكسبون مرضاة. الدنيا ايضا  في طيبة حياة ونيعيش ولكنهم ، اآلخرة في الخير من على المزيديحصل 

   ، مثل شيء هناك ليس لذلك.  الجانبين كال في للشر العقاب ينالون.  اآلخرة في وال الدنيا في ال ،منه  فائدة ال الشر يفعل الذي الشخص

أنه  يعنيهذا .  شيء أي من يستفيدون ال. الدنيا  في يةداخل نارو اآلخرة في لهم نار هو الشر وهذا ." راحةال على توحصل الشر فعلت" 

 . راحةال وال السالم يملك ال الرجل هذا ،ا قوي ،ثريا  ، ناجحا يبدو كان لو حتى

 يأتي والشر ، بالخير إال يأتي ال الخير. إيجاده  من ونتمكني ال ملكنه ، السالم ويجدون كلما كانوا سعداء الشر فعلوا كلما همأن يعتقدون

 في. عش حياة طيبة  ، الخير فعلا ، الخير إلى انظر. وتشعر بالمزيد من عدم اإلستقرار  كلما زاد الحمل عليك ، شرال كلما فعلت.  الشرب

 ال دعونا. أكثر  الشر الى ميلنفسنا ت.  الخير فعل على يعين نفسنا هللا.  هللا شاء إن الخير تجدس ، اآلخرة في الخير تجدس الوقت ذلك

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إننتبعها 
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