
 

 

    

 عددھا تضاعفیاألجر والذنوب 
 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

". إذا كان شخص  ویكسب األعمال الصالحة األجریحصل أیضا على ،  كل من یبدي عمال جیدا وأناس یفعلون ذلك " مالكری نبینایقول 
 1000 والناس إذا كانل أجر 1000؛ 100 كانوا لناس إذال أجر 100؛ 10إذا  10 ، شخصین اإذا كان ثوابین ، شخص واحد ثواب،  واحد

نفس  الشخصملیون شخص ، هللا یعطي ھذا شخص الطریق الصحیح ل ظھر أ. إذا حتى ھؤالء الناس  أجر وثوابمن  یقل. ال  شخص
 الشخص ھذا القدر من األجر والثواب . ھذامرة أخرى یعطي  وجل ، هللا عز ئة ملیون شخصم وا. إذا كانة نفس الطریقب األجر

، أو ال یظھر لھ  الخیر فعل من یمنعھ،  شخص ما . إذا كان شخص یضلللناس  مع الشخص الذي یظھر الطریق السیئضا اینفسھ  األمر
ومن ما ال یوافق هللا ، القول ان ھذا جید بینشخص ما عن طریق  یضل باتباعھ ،ویخبر الناس  لرأیھشيء وفقا بیخرج  ، الطریق الصحیح

 -شخص  100.  شخصین على رقبتھ بنفس الطریقة یحمل ذنوب،  شخصین ضل. إذا من ضلھ ذلك الشخص إلى  هللا ذنوبثم یعطي 
 . إذا ضل من یضلھم برقبةكون یھؤالء الناس س وذنوب. عقاب  نفس الشيء شخص، مرة أخرى 1000مرة أخرى بنفس الطریقة. إذا 

 . بنفس الطریقة عندھا سینال عقابھ،  فعل ذلكأمرھم ب، أو  ظھر لھم الشرأ ، من الخیر منعھم ، ملیون شخص 100

 . ألنھ یضلحسنات  عشر ینال، والشخص الذي یفعل خیر واحد ا واحد ذنباعقاب على الشخص الذي یرتكب كواحد  ذنب، ھناك  عادة
أمر ی. ال أحد لدیھ الحق في أن الجمیع كبشر خلق هللا  ، یكون مھماشخص آخر".  ذنوبإلى  انضم . یقولون " الناس ھنا لیس لدیھ عذر

 . على الطریق الصحیح علیھم ان یتركوا من ھم.  هللا عاداةبمأي شخص 

 تعارض ما، . ال توجد طریقة أخرى ألنك تعارض هللا ستنال العقاب على ذلك ، لذلك وتستسلم لنفسك  اقول أنك ترید أن تكون مشھورت
ستنال ،  في طریقك یسیرون مجعلھت طالما أنك. ینالوا ذلك العقاب ھؤالء الناس في طریقك لن لم یذھب ، إذا  . إذا لم یكن لك یقولھ هللا
. إذا كنت تحب هللا  هللا یحبكأن "كل الناس یحبونني"، ولكن لیس ھناك حكم  تقول.  هللا نظر. الجمیع متساوون في  كنت مھما، العقاب 

 .لذلك ال قیمة  یسیر خلفك، حتى لو كان العالم كلھ  ، إذا كنت تعارض هللا كنت. إن لم  یحبكهللا 

. انھم  اء ولكن المسار الذي ھم علیھ لیس ھو المساریذكأ. یقولون إنھم  ، ھؤالء الناس بحاجة إلى توخي الحذر واستخدام عقولھم لذلك
أن ، فھو یعلم  . إذا كان شخص یفكر جیدا اوالذكاء حتى یفكرو الوعيیعطي الناس  أن هللا نرجو من. مرة أخرى نقول  بحاجة الى التفكیر

. هللا  بحاجة إلى التفكیر في ھذا نحنھذا السبب ل".  یخاف هللا منھو  من لھ قیمة " یقول عز وجل. هللا  وال أحد لھ قیمة نالجمیع متساوی
 ومن هللا التوفیق .  .األشرار ھؤالء الناس  خلفیحمینا من الذھاب  هللا.  ناال یضل

	الفاتحة .
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