
 ھناك توازن في كل شيء

الصالة والسالم  أعوذ با� من الشیطان الرجیم . بسم هللا الرحمن الرحیم .السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
مدد یا  مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، على رسولنا محمد سید األولین واآلخرین .

طریقتنا الصحبة والخیر في  ، دستور . شیخ محمد ناظم الحقاني الداغستاني ،مشایخنا ، شیخ عبد هللا الفائز 
 الجمعیة .

تنا خرتكون آمن العیش بشكل جید وحتى  واتمكنی. ویدعو هللا الناس حتى  ع الجمالانوأكل ز وجل خلق هللا ع
ي نعیش تال الدنیا. خلق هللا  ولكن القبیح جمیل بما ھو ال تأمر نفسھم .نفوسھم  ونتبعی. ولكن الناس ایضا  جیدة
 . . ھناك توازن في كل شيء بالطریقة األكثر جماال والتوازن القائم افیھ

أن و،  الحفاظ علیھاأن یتم . تحتاج إلى  توازنحسابات ومع ، ما ال نفھمھ ھو أن هللا خلق كل شيء وفقا لع طبالب
من الحمقى الذین  الكثیر، ولكن ھناك أیضا  حسابال. ال یمكن ألي شخص أن یعرف ھذا التوازن و عرفت

أوال  تبدأ.  العالم والجمال وا، ھم الذین دمر . أساسا عن طریق الصدفة مؤلف یتخذون عبارات مثل كل شيء
، وجمیع أنواع  ، القذارة ، القبح . عندما انتشرت األفكار الفاسدة رأي وینتشر في جمیع أنحاء العالم خالل من

 .ت ظھرالشر 

 جیدربیع فصل یكون ھناك  لكي. أوال یجب أن یكون ھناك فصل الشتاء  أننا نعیش فصل الربیع اآلن � شكرا
ن یكون ل،  د. إذا لم یكن ھناك ربیع جی یكون ھناك ربیع جید لن،  . إذا لم یكن ھناك فصل شتاء جید بعد ذلك

. یجب علینا أن نفعل ما یقولھ لنا  التوازن، قد خلق هللا كل شيء مع  ھذه الطریقةب . خریفأو  ھناك صیف جید
الذین یتبعون  الذكیاء ھم.  كذلك لیس فقط من أجل اآلخرة بل للبشر. یجب علینا أن نفعل ما یقولھ هللا لنا  هللا

 على ھذا النحو . ةجمیل الدنیاصبح ت،  . عند اتباع أوامر هللالدنیا بشكل مریح في  ونیعیش كذلكأوامر هللا 

.  المیاه ونلوثیكیف  . انظر ر أجمل األماكنأن تذھب وتدمبهللا  لم یأمرك،  قبیحالعالم  كون وعلموض نصل
. لقد  اآلن ونمتحضرھم أن. نحن نرى الناس الذین یدعون  الوضوء في النھر لنقضخطیئة كبیرة حتى  إنھا

إن  أجملیكون كل شيء وسأوامر هللا  واع. اتب ، ویكفي كمثال . ھذا أصغر مثال مجاري الىحولوا كل مكان 
. ومن هللا  هللا یحفظنا.  اسنجأو، أشرار ون حیقبھم إن.  إلى الشیطاننا ألحوال أنفسنا وال ال تترك م. اللھ شاء هللا

 التوفیق .

 الفاتحة .
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