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 مكرھم للشر ولیس للخیر
 

. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
ُ َخْیرُ  ُ ۖ َو�َّ  اْلَماِكِرینَ  َوَمَكُروا َوَمَكَر �َّ

 
یقعون في فخھم، . في النھایة، سهلالج لج هللا معمن  على تؤثرلكن خطتھم ال و ،یقول هللا عز وجل أنھم وضعوا خطة

 خططھم. هلالج لجهللا سیدمر یقول هللا عز وجل. 
 . 

؟ ضد الناس وأرادوا إیذائھم. لماذا، كان الشیطان ومن معھ دائًما مشغولین بالتخطیط والسابقالحاضر  الزمنفي 
 بسبب سأدخل النار" . فقال"ستدخل النار" قال لھ هللا عز وجل ،د الشیطان من الجنةرِ طُ  عندماألنھم مع الشیطان. 

 . لذلك"معك سینخدع بك سیدخلمن " قال هللا عز وجللذلك . "آخذ بني آدم معي"س ". لم یقل سیدنا آدم. قالآدم
 النار.، ولھذا السبب یرید الشیطان أن یخدع الناس بحیلھ ویأخذھم إلى وبإستمرار

. 
ومعاداة  إن كل ھذه الخطط ضد البشر ،الى الجنة. لذلك الدخولھو شر. الخیر ھو  دخول النارھذا شر. إن 

ختراعات جدیدة. بإ یقومونال شيء آخر. في كل مرة فعل الشر للناس، ل ا. إنھتدمیر البشرل ااإلسالم شریرة. إنھ
م یریدون ، فإنھل، ومھما كان الجماولیس من أجل الخیر. مھما كان الخیر یرة،شرغراض أل ستخدمت ولكن كلھا

یسرعون الناس و، یكونون ھناك. حیثما یوجد الفساد والعصیان.الكفر  ات،مالظل، الظلم، إزالتھ واستبدالھ بالشر
 یفتعلون، فإنھم من أجل فعل الشر ولیس لفعل الخیرلمساعدتھم في جمیع أنحاء العالم من أجل فعل الشر. 

 وال جماًال. ھذا ما یفعلونھ. ال خیر، ضمیر لم یعد ھناكالفوضى بین الناس.  یفتعلونالفوضى بین الدول. 
 . 

واحدة أخرى. ھذا  اخترعوا، ھذا ال یكفيلمرض من خالل خطتھم. ھذا ا اخترعوالقد  ،الزمانآخر نرى اآلن في 
، فھم یجعلون الناس یؤذون بعضھم البعض. یجعلون الناس یتبنون عادات سیئة. إنھم یجعلون الناس ال یكفي أیًضا

 م.ھم ال معنى لھ. ومع ذلك، كلعلى أنھ أمر عاديطبیعتھم وعاداتھم. وھم یظھرون ھذا  منیفعلون أشیاء لیست 
یمكن االستفادة من الشر؟ ال ، ال ھل لن یجلبوا أي فائدة على الرغم من أنھم یعتقدون أنھم سیستفیدون من ذلك. 

هللا  ویدخلون النار. تأثیرھا ھم في نھایة المطاف. سیبقون تحتضد حیلھمفإن هللا عز وجل سیقلب  بالخیر،یمكن. 
 ،، أسود أم أبیضداكرأ، أتراك، عرب – مھما كانوامعھم سیذھبون معھم.  منحفظ المسلمین. هللا یحفظنا. ی

 الجنة. سیدخلھمفإن هللا عز وجل  ،هلالج لج مع هللا ولكنمعھم. وإن لم یكونوا معھم  سیدخلون النار
.  

وشرھم. نراھم في كل مكان نذھب  حیلھمرھم وشرھم. ھناك الكثیر من الناس الذین وقعوا في من مكحفظنا هللا ی
یعتقدون أنھم أذكیاء وال یحبون اإلسالم. ال یحبون أي شيء.  ،بشكل خاص للخداع الشبابإلیھ. یتعرض 

 ثم یتم تدمیرھم.ومن ، تم خداعھم بافتراض أن القبح جمالدون علمھم. ی للخداعیتعرضون 
 . 
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، لكنھ یظل مسؤوالً بعد الرشد. قبل ذلك، لم یكن مسؤوالً ، یتحمل اإلنسان المسؤولیة عند بلوغھ سن في اإلسالم
اآلن حتى في سن رجاًال حقیقیین. أرض وكانوا منزل،  یمتلكون سنة 15في سن كان الناس  الماضيذلك. في 

للقیام بھ. حفظنا هللا.  یندفعون، فإنھم ا یتعلق األمر بفعل شيء ما [سیئ]، یقولون إنھم شباب. وعندمسنة 30-40
 ومن هللا التوفیق.  ویقوي إیماننا. هللا یثبتنا. یعیننا هللا
 

 .الفاتحة
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