
 

 

    

	ت الدنیا بالفسادخرب

 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

 ظَھََر اْلفََساُد فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاسِ 
تم ". لماذا  خربته الدنیا والدنیا في ھذكل مكان  الفساد یمأل " یقول عز وجلهللا ".  َواْلبَْحِر ِبَما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس َظَھَر اْلفََسادُ ِفي اْلبَّرِ " 

 معصیةو الظلم. لقد دمر العالم اآلن ألن كل شيء یحكمھ  . ال شيء یحمل بعد اآلن الناسوظلم خراب بسبب شرور الناس ال تم؟  تخریبھا
 .قریب إن شاء هللا ظھوره . وأن یصلح األمر سالم ال علیھلمھدي ا لغیر یوم القیامة قریب وال یمكن.  هللا

، دعونا  ، على العكس من ذلك ؟ ال ، یجب علینا أیضا أن نفعل ذلك ؟ فقط ألن الجمیع في العالم یفعل الشر أن نفعل اآلن علینا ماذا یجب
ال كل مكان  عندما یمأل الشر،  ". لذلك شھید أجر مئة من أحیا سنتي عند فساد أمتي فلھ وسلم ". یقول النبي صلى هللا علیھ  نفعل الخیر

 .نفسك كبح إ. نفسك على  سیطر. " أیضا یجب علینا أن نفعل ذلكفعل ذلك یالجمیع  " لتق

. أولئك  قال لك ال تفعل الشر،  بعدم القیام بذلك عز وجل یأمرك ؟ ال تفعل ذلك ألن هللا" . لماذا ال أفعل ذلك " یفعلون ذلك في كل مكان
بقدر ذلك فعل  ھم. یمكن فقط من الخیر انأتییوالجمال  الخیر.  من الشر الخیر ال یأتي.  ، وال شيء آخر الشر یجدون الشر یفعلونالذین 

فوائده في  ا. لن یروسیُحاسبون علیھ ،  من ذلك وافلتیلن ،  لھم اكون مكسبی. لن  لھ أي فوائد على اإلطالقلیس ولكن الشر  یریدونما 
 . وال في اآلخرةه الدنیا ھذ

ومع  .الحقوق على الناس  حافظبشكل جید إذا وبسھولة  سیمر. الجمیع  ھؤالء الناس بحاجة إلى حمایة حقوق اآلخرین ومراعاة الحقوق
. ال یوجد ربح من  . ال فائدة على اإلطالق نفسھ یخدعین ھو " وینتھك حقوق اآلخر أكثر من ذلك سأفعل ، فإن الشخص الذي یقول " ذلك

بین الذین  من جعلنای. هللا  وفي اآلخرة الدنیا ههللا الراحة في ھذیعطیك .  الطریق الصحیح لآلخرة موجود في. الربح  أي نوع في ذلك
 ومن هللا التوفیق .  . حقوق إن شاء هللال یحافظون على

	الفاتحة .
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