
 
 
 
 

 
  

 

 نجلب الشر ألنفسنا
 

 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
 

يريد هللا أن يخفف "  ". يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر "  . بسم هللا الرحمن الرحيم أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
. يدعي أنه بما اقترفت يديه . يضر اإلنسان بنفسه ضعيفا اإلنسان خلق . بكم العسر هللا ال يريد " . عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا 

بعناد ،  يفعلون السوء. هللا عز وجل يريد الخير للناس ، ]ولكن[ الناس  يطلب الخير ، ولكنه في الحقيقة يسبب األذى لنفسه
 علت الشر ، فالشيء الوحيد الذي سيعود عليك هو الشر.. ال ، هذا غير ممكن ، وإذا ف على الرغم من أنهم يدعون النية الحسنة

 
. من ناحية أخرى ، الشيطان يجعل األمور صعبة لهم  ، يريد ما فيه الخير والراحة لهاال نهاية  للناسهللا عز وجل رحمته 

 ". اآلخرون سيُعيًب عليكإذا فعلت الخير ،  . يطلب منهم االبتعاد عن الخير ، ويقول " عليهم ، ويريدهم أن يكونوا سيئين

. هللا عز وجل لن  . ليس أي شخص آخر ، فهو المسؤولتأخذه باإلتجاه الذي يريده . إرادة اإلنسان ا وال يظلم احد رنا هللا ،خيً 

 ال ، يجب أن فعل بنا هذا .لماذا ي. إنهم وقحون في التساؤل بدون علم . بعض الناس ال يحترمون هللا عن علم أو  يظلم أحداً 

هي الخير ، ولكن من خالل  لإلنسانلماذا وضعت نفسي في هذه الحالة؟" إن إرادة هللا عز وجل  تغضب من نفسك وتسأل ، "

 حفظ. هللا يرزقنا  هللاحفظنا . ة عقابهم ، بعضهم هنا وبعضهم في اآلخر ينالونالسلطة الممنوحة لهم يختارون الشر ، وبالتالي 

 . من هللا التوفيقو . ايماننا ي. هللا يقو اإليمان

 الفاتحة .
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