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 الشیطان یخدع الجمیع
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنامدد یا ساداتي أ، سولنا 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

 
"لن  ال تقولیجب أن  ة.قیامال الى یومع الناس لیخدوقتاً  هلالج لجهللا  أعطاها یستحق" یعیش لخداع الناس. وقد م"علیھ الشیطان، یقولون [عنھ]

 .فأنت بخیر، هلالج لجهللا  إذا حفظك، حفظنا هللا. خدعیمكن أن تُ  ."یتم خداعي
. 

أشخاص یحاولون فعل ما یحلو لھم. إنھم ال یحبون ھذا الدین. ال یحبون اإلسالم. وھناك و "كثیر من الناس یقولون "أنا متعلم. أنا ذكي
، اطین غشاشون، ھم شیالحقیقة، في ھم في القمة". أولئك الذین تصحیحھ. لقد أصبح قدیم جدًا یجب، إنھ لیس كذلك" في اإلسالم یقولون

الناس  یخدع ھو الشیطان. الشیطان الرئیسي الُمخادع. لكن ایتبعونھ نفوسھم ھكذا، لذلكألن الذین یأتون بعد ذلك یتفقون مع ھذه الفكرة. 
 .خدع الكثیر من الناسیوعل ما ترید. سأجعل لك دینا أفضل" اآلن. ال یمكنك أن تف قدیم"إنھ  یقولإلى األفضل.  لیسلیقودھم إلى األسوأ 

. 
آدم علیھ السالم. لقد ، خدع الشیطان للخداع. على الرغم من أمر هللا عز وجلمنذ "آدم علیھ السالم" ... حتى آدم علیھ السالم تعرض 

یمكن  ھناك أمر هللا عز وجل. ألنھبینما ، تموت أبدا". جعلھ یأكل ذلك الشيء یكون ذلك جیدًا لك. لن، فسخدعھ بقولھ "إذا أكلت من ھذه
 .، یمكنھ خداع اآلخرین بسھولةأن یخدعھ على الرغم من ذلك

. 
، ال یجلب الخیر للناسوالقیام بالعكس  تجاوزهواضح.  ملسو هيلع هللا ىلص. طریقنا واضح. كل ما أظھره نبینا الكریم ُخدعوانتبع أولئك الذین ال أن  یجب
 .ضر فقط. یجلب الشر. لن تكون النھایة جیدة وسیھلك الناسبل ی

. 
الشيء  نتھي.تمر مثل الحلم وشون. ھذه لیست حیاة حقیقیة. ستأنھم یعی یظنون. ه الدنیامن الممكن أن یكون للناس ثروة ومال في ھذ

 .الناس بعد ذلك الرئیسي بعد ذلك. سیھلك
. 

حالم جمیلة ولكن في الصباح انت في نفس المكان. ال أحالًما كثیرة في اللیل. األ رأیت ك. تستیقظ في الصباح وتتذكر أنإنھ مثل الحلم
 .، فھذه الحیاة تشبھ ذلك تماًماولكن عندما تستیقظ وتشعر بالسوء، فھذا جید. بخیر في الصباح. إذا استیقظت يءیوجد ش

. 
 ". دعونا نخترع شیئًا أفضلجیدین"المسلمون لیسوا  قولونیخدعك أحد. یرة. اعمل ألخرتك حتى ال ھي اآلخوالحقیقة  ،الحیاة حلم

ً الزمان. هللا یرزقنا إیمان آخراألشیاء. حفظنا هللا. نحن نعیش في  ھذهن الدین. الشیطان یفعل كل عیخرجون الناس ون الناس، قتلیو  اً قویا
 .ومن هللا التوفیق. الفاتحة. إن شاء هللا
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