
 
 
 
 

 
  

 

 ترتد عليه
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

، بل باألحرى يتمنى الخير  يرغب بالسوءالمؤمن ال .  "إن الرغبة في ارتكاب األخطاء لآلخرين تعود إلى صاحبها هللا عز وجل " يقول

ا ال يتناسب مع ما يتطلبه نبينا شخص ذو النية السيئة على أنه مؤمن ، ألن هذمن ناحية أخرى ، ال يُحسب ال.  ويتفق مع الجميع للجميع ،

 صلى هللا عليه وسلم .

بعض الناس .  عليهإذا أراد شخص الشر ، يعود الشر   .اإلخوة واألخوات نحبمؤمنين بأن طلب منا ك نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم

 . كل شيءمن ألن اإليمان غائب ، يخشى المرء   .همعلييعتقدون أنهم إذا تسببوا بالشر لآلخرين ، سيأتي الخير .  الشربدائما  يفكرون

، يحاول كل ما  يلعنلذلك يحسد ،  . ئونه الخاصة لن تنجح ، سيكون في وضع سييكون شخص ما أمامه جيداً ، فإن شؤيعتقد أنه عندما 

الفخ الذي الشخص الذي يفعل الشر يقع في .  من سوء سيرتد عليهممؤمن بأن ما يفعله اآلخرون هللا عز وجل ال ومع ذلك بشر.  يستطيع

 نصبه .

 .الشخص يرتد عليهشر   .من فعل الشر عليك ان تخاف. ال تخف من فعل الخير"  .الخيرفعل ا. "  لذلك يجب على المسلم أن يفعل الخير

 . جيدة أيضاً ، كل شيء سيكون مريحاستكون ستكون جيدة أيضاً ، نهايته  اآلخرة  .من يفعل الخير هو جيد دائما

ا ، ثم نحاول إصالحها ، تزداد سوءً ومن عندما نطيع رغبتنا السيئة ،   .افعل الخير ، إن شاء هللا.  أهل الخيركن دائما مع .  حفظنا هللا

ومن هللا  . هللا ناحفظ  .ال يكسب أي شيء ، يخسر ،بينما يحاول أن يصحح ، يفعل أسوأ ويذل نفسه  ويفعل الشخص شيئًا آخر خاطئ .

 التوفيق . 

 
 الفاتحة .
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