
 

 

    

 مسؤول عن أفعالھشخص كل 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

. عندما یتبع  ، الشر العكس تماماوالنفس تأمرنا ب هللا بالخیرمر أ. عز وجل هللا  بأمر. كل الخیر  الخیربیأمرنا  عز وجلهللا 
.  ، یرتفعمقامھم ،  أوامر هللا مستواھم یتبعونولكن  نفسھم ونتبعی. عندما ال  ، ینحدرون إلى أدنى المستویاتنفسھم البشر 
 . هللا وبنظرنفسھ بین الناس  األمر

"  فعلت ذلكو التحملال أستطیع 	"	. إذا قلتالھواء ، ووضع الشیطان وضع ، النفس . وضع ھذه الدنیا كدار للبالء هللا یظھر 
 . لمسؤولیة تقع علیھما.  ھمسؤول عن ما یفعل كل شخص.  . أنت مسؤولھ فعلت مماعاني ی. ألن ال أحد آخر س تضر نفسكس

، ولكن  ما فعلتهللا على یغفر لك . س توبة یمكنك أن تفعل ذلك من دون " ال یساعدنيفعلت ذلك ولكن ھذا الرجل س "یقول 
.  ألن كل شيء لھ أسلوبھأحد یساعدك  نول. لك  لن یغفر، ف من ناحیة أخرى إذا كنت ترید أن تفعل كل الشر وتذھب ضد هللا

ن عمنعك أیضا وسی،  لك الطریق الصحیح یبینس ، فإنھ ساعدكیسالمساعدة من شخص  تأو طلب تبت، إذا  ما فعلتھ مقابلفي 
 .من العقاب تعاني ذلك الوقت س ، في وال التوبة ةغفرمالم تطلب ذلك كما ترید ول تفعل، إذا  . ومع ذلك بھ ستقومما 

،  ، كما قیلالنفس . ولنفسك ،  شیطانلل، لشرل تسلم. ال وسلم لھ ، ودین الخیر. اتبعھ النصیحة دین ،  اإلسالم ھو دین التواضع
یعرف  كل شخص. صالحین وھناك أشخاص  مرشدین. ھناك  معروف؟  . كیف سنعرف ھذاخیر شر والشر الخیر ظھر ت

 . الناس یخدعون أنفسھم بأنفسھم، ولكن  نفسكبھ وأنت تعرف ذلك تالشر الذي فعل

لھم  أظھر.  . یكرھون النصائحیحبون النصیحة . الناس الیوم ال لسماع النصیحة ونحن بحاجة  النصیحةنحن بحاجة إلى قبول 
 . إن شاء هللا لنفسنانا . هللا ال یترك عن ما ھو جید ونتخلوی یركضون خلفھعلى الفور والشر 

إلیھا حتى لو كنت  فقط استمع. ھا ضد تكن. على األقل ال استمع الى النصیحة . النصیحة نحن بحاجة إلى الحذر ونحن بحاجة إلى قبول 
كون ذات فائدة لك ھذا سی؟" حتى  أتساءل عما إذا كان ذلك صحیحا " ستفكر، وفي المستقبل  تبقى في قلبك وفي عقلك. س لن تفعل ذلك

 ومن هللا التوفیق . . إن شاء هللا النصیحةالذین یقبلون  منجعلنا ی. هللا  اإلیمان إن شاء هللابقلوبنا  مألی. هللا نجاة لك ویمكن أن یكون 

	الفاتحة .
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