
 

 

 

 ليلة الشيطان

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 ال الشيطان ، الفرص كانت مهما. اصبحوا متوحشين  الشياطين كل.  الشيطانهي ليلة  ليلةال. النار  نخشى أن يجب ، هللانخاف  ال كنا إذا

 . المتاعب أنواع جميع في الناس ويوقع يفقدهم

 للمسلمين مفيد هو ما. ال فائدة لها  ليلة يه ،يفكرون  الناس كان إذا.  الجديدة السنة ايسمونه. خصوصية  أو جمالفيها  يوجد ال الليلة هذه

 ترتكب في التي المعاصي تعتبر ، ذلك ومع.  مقبولة عبادة هي الليلة تلك في تُقام عبادةال . مباركة ليلة هي الجمعة ليلة.  الجمعة ليلة هي

 . ذلك من يحذروا أن الناس على.  االعتبار بعين هذا أخذن يجب أن.  األخرى باأليام مقارنة إثما   أكثر تلك الليلة

 لن ، عقولهم واستخدما إذا.  التفكير هميمكن ال الناس هؤالء.  الجديدة السنة ألنها الطفولة منذ المنزل في اإلحتفال اعتادوا الناس بعض

.  الناس لبعض عادة أصبح المنزل في الجديدة السنةب اإلحتفال ، قلنا كما. الذين ال عقل لهم  هم يضلون الذين أولئك.  حال أي على وايضل

 .ايضا  ذلك من تدريجيا يتحررونس ثم!  ذلك ونيفعل حينأن ال يرتكبوا المعاصي  عليهم األقل على

 النهاية في ولكن ؟ونفعل هذا وذاك من أجل شيء ال فائدة منه  ،نستعد  ، شيء ال أجل من نتعب لماذا ، شيء ال أجل من نتحمس لماذا

 . واآلخرة الدنيا في مضار اله.  الناس لبعض ةضار تكون قد.  حال أية على فائدة أي لديها ليس أنه المفهوم من ، كل شيء يمر عندما

.  حال أي على عز وجل هللا إلى تنتمي السنة ، جديد عامو سنة يقولون بينما. عز وجل  هللا ضد عصيان هذا ألن اآلخرة في ضيق يصبح

 . فرصة كل في معصية رتكبت عليك أن ال ،إلرتكاب الذنوب  ليس ،ه في الخير لفعل الوقتلكم  عز وجل هللا خلق.  هللا إلى ينتمي الوقت

لذلك كونوا .  الجمعة ليلة ،مباركة  ليلة هي الليلة هذه. والذين ال عقل عندهم يصبحون متوحشين  ،ين المؤمن غير ، الكفار الليلة هذهفي 

 . الناس لهؤالء والهداية للتوبة وسيلة كونت ، هللا شاء إن.  لذلك وفقا حذرين

 السنة أن سعداء الناس بعض.  ال أم ذلك في ترغب سواء  يأتي جديدال.  حال أي على يأتي عام كل.  جديد عام ، الجديدة السنة يقولون

 .تعرفونه  ال شيءب بالسعادة تشعرون ؟ء سعدا يجعلكم ما هذا هل ؟ العام هذافي  سيصيبك ما يعلم هللا من غير.  وصلت قد الجديدة

. لذلك وفقا واتصرفبذلك و فكروا ."النار من خافوا ،تخافوا مني  لم إذا . "تخافوه  امركم بأن هللا حيث أن ،تعرفونه  فقط واحد شيء هناك

 ومن هللا التوفيق . . وأفخاخه الشيطان شرور من يعيذنا هللا.  جميعا يهدينا هللا

 . الفاتحة
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