
 

 

    

 خیر في الشرال 
 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

 أعوذ با: من الشیطان الرجیم . بسم هللا الرحمن الرحیم

 َولَْو ُردُّواْ لَعَادُواْ ِلَما نُُھواْ َعْنھُ 
ن الذین ال یطیعون أوامر ین أو المشركیالكافریكون ، عندما  یوم القیامة " لیقو عز وجلهللا  ". لو ردوا لعادوا لما نھوا عنھ" 

 "!" نفعل ما أمر هللاس.  نفعل الخیراتس . ھناك من قبل ه. لن نفعل ما فعلنااعدنا الى الدنیا  ، "ون صرخسی النارهللا في 
لو ردوا  یقول " وجل ، ولكن هللا عز سھالً  األمر.  بالطبع ینالونھ. بسبب التعذیب الذي  صوتھم ھناك ون بأعلىصرخسی

 ". فعل الشيء نفسھ مرة أخرىل لعادوا

الخیر،  ویفعلون اجھد ونذلبی، الدنیا . في حین أن الناس في لن یتحسن ھذا یعني أن الشخص ، نفسھم یتم ضربھم من قبل 
 ھمیعطیس عز وجل. هللا ذه الدنیا ن یفعلوا بقدر ما یستطیعون في ھ. یمكنھم أوا أن یعود ھمعیونھم ال یمكن یغلقونوعندما 
ً الحق تندمحتى ال  الدنیافعل الخیر في إ،  ، لیس ھناك شيء آخر. لھذا السبب عقابالأو  الثواب. إما یعطي  في اآلخرة الثواب . ا

 . نطیع أوامر هللا إن شاء هللا أن علینا

لتغییر ا ویحاولونعلى الشر  أدمنواألشخاص الذین ا علىصعب جدا  ھذا. وا تغیریأن  ھملشر ال یمكنا إعتادوا علىالذین 
 سأعودثم ومن ھذا الشر ،  أكملدعوني  إذا قال أحدھم " یسیرال  األمر.  . لیس ھناك خیر مع الشر مھما حاولواولكن ال یھم 

 . من ھذا الوضع لیكون محفوظابذل جھدا ی". بالتأكید یجب أن  إلى الطریق الصحیح

المنھي كان  اأی. ا ، یحتاج الناس إلى بذل جھد تدریجیا والعمل على التخلص منھ . حتى مع ذلك كل شخص لدیھ عادة سیئة
 علینا أن نبتعد عنھ .،  عنھ

. ھا كل ھا. الجمیع ال یستطیعون فعلمأمورات  500وحوالي  منھیات 800. ھناك أكثر من تھا ، دعونا نحاول طاع إذا كان ھناك أوامر
 یرزقنا. هللا  وال یعاقب یعطي الثوابلنیة وفقا ل، فإن هللا ا التخلص منھ يھ أن النیة. وطالما  نھمدعھم یبذلون جھدا للقیام بقدر ما یمك

 ومن هللا التوفیق . . إن شاء هللا نفسنابع حتى ال نت القوةجمیعا ھذه 

	الفاتحة .
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