
 

 

    

	ال تحسد من ھم على طریق الخطأ

 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

 ارتكب، إذا تم الذنوب جمیعا . إذا ارتكبھذا لن یفیدني ابدا،  الكون كلھ، العالم كلھ وجمیعا  الخیرتم إذا فعل " عز وجلهللا یقول 
 . ألنفسھمیعود ما یفعلھ الناس والضر م النفع. ل وج ". ھذا ما یقولھ هللا عزني ابدا ضری ھذا لن، فإن الذنوب الكون كلھ 

أنھم أفعل ذلك بنفس الطریقة ". إنھم یعتقدون  دعوني.  ھذا فعل ذلك " آخر ویقولشخصا الصیف ، یرى شخص  یأتي عندما
التي واألشیاء الغبیة  تنامحاسب، وستھمل  ھا كبیرة، أو ألن مجموعتنا كل راھمیلن  لكمجموعة هللا عز وج ارتكبوا الذنوبإذا 

 ون. ال یھم على اإلطالق ما إذا كنا ملیار أو تریلیون. ستعان كل شخص على حدة سیحاسب ل، هللا عز وج . الستزول  ھافعلنا
، ھو أرحم الراحمین ھو  عز وجل ، هللا ھا. ومع ذلكعقاب وستعانون وھامالتي ارتكبت من المحاسبة على الذنوببالتأكید 

 .الذنوب یغفر ل . هللا عز وجتبت إذا  ستكون محفوظا.  التوبة مفتوحباب ، وترك  مرحیال

 تتم رؤیتنا. لن " لن یحدث شيء . لیس ھناك شيء مثل " هللا كل صیف ویعصونالمالیین من الناس یفعلون كل أنواع األشیاء 
،  في مكان ما [فنزویال؟]، مئات اآلالف من الناس ھاجموا ھنا وھناك اشخاص : مرة أخرى اآلن ى ذلك". نروسنمر بفعلتنا 

، ال یستطیعون احتجازھم جمیعا في  . حتى لو أرادوا ذلك . ولكن حتى لو أرادوا كل ذلك لیس ممكنا وكسروا وأحرقوا أشیاء
 . السجن حیث ال یوجد مكان في السجن أو في مكان آخر

. ألن العالم والكون في غفلة . ال شيء یمكن أن یكون ذرة ، وھو على بینة من كل ومقتدر قادر  . هللا ذلككلیس ل هللا عز وج
ھذا  . لیس ھناك شيء من ھذا القبیل " هللاكبریاء ى الناس عظمة هللا وال ینسن ، یجب أ . لذلكل وج مشاھدة هللا عزبیقفان 

 . ویمكنني أیضا أن أفعل ذلك ولن یحدث شيء ". فعل ذلك

ھذا السبب ل.  البعض مبعضھ الىمن خالل النظر  والخیرالشر  وافعلیأن  ھم. یمكن یمكن للناس فقط خداع بعضھم البعض في ھذا العالم
 یصلحھم ". هللا  هللا یساعدنا " ل. نحن نقومع الصادقین . كن م . ال تتبعھ حسد الشر أو أولئك الذین ھم على الطریق السیئال تأن  یجب
 ومن هللا التوفیق .  . ناحفظی. هللا ذنوب المزید من الیتم ارتكاب عندما یكون الصیف ویزید عددھم  الشیاطین"ألن 

	الفاتحة .
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