
 

    

 

 الشيطان مضحكةال تصبح 

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 قبل من خدعيُ  الذي الشخص.  الناس عاخدوتم  ، المسلمين ضد الُمتاحة الحيل كل يستخدمون المسلمون.  لعبة الناس الشيطان جعل

 . الغضب هو لشيطانل سالح أعظم.  حقدو ضغينة مع عدالة وال ، فكر ، عقل بقىال ي.  الشيطان يد في لعبة مثل يصبح الشيطان

 إذا.  ا  بذن رتكبوست لك ا  ضار سيكون ،لنفسك  كان إذا ولكن ،أجر  كل هللا سبيل في غضبت إذا.  هللا سبيل في يكون أن يجب الغضب

 كأنك هاب قبلعندما ت كولكن نواآلخر يفعلهالم  أشياء أساس على تضبغ قد كونتس.  اآلخرين حقوق على تعدي سيكون ،لنفسك  كان

 . ذلك يفعلون الذينهم  الشيطان جنودو. فعلتها 

 .شعر قصائد  اليوم اعالم وسائل.  اآلن عليه هو ماك وليس ، صحف،  إعالم وسائل هناك تكن لم ، الماضي في

َّبِعُُهمُ  َوالشُّعََراءبسم هللا الرحمن الرحيم "   ". يَِهيُمونَ  َواد   كُل ِ  فِي أَنَُّهمْ  تَرَ  أَلَمْ  ، اْلغَاُوونَ  يَت

 تلق إذا لذلك.  اإلعالم وسائل مثل مكان كل إلى تصلو ، جدا قوية كانت قصائدال".  إنهم بال عقل.  اولقد ض الشعراء الذين يتبعون" 

 . الحين ذلك منذ أبدا نتهيي لن ،ما  شيئا

 األمور ونظهري. أسود قاتم  أنهك واألبيض لو أنه أبيض نقي كما األسود وتظهر ، تريد ما تقول أن كيمكن.  اليوم إعالم وسائل مثل تكان

 أيمع  ئال تخط:  حذرا كن. حق وال باطل من الكذاب  خذأت أن كيمكن ال. الكاذبين  أيدي في ألعاب ونسيكون والناس ،يريدون  ماك

 . الشيطان اضحوكة واصبحال ي أن الناسيجب على .  للشيطان أداة تصبح ال.  الحق وقت في تندم لكي ال أبدا شخص

 يكذبون همولكن ، تكذب قد.  مثلك بشر همإن.  السماء من ادرص هو كتب ما كل أن يعتقدون حيث الشيطان يد في مضحكة الناس أصبح

 ". آخر شيء ال.  كاذيباأل "أجاب ،" ؟ الصحفيين دخل مصدر هو ما " ،قدس هللا سره  الشيخموالنا  سألوا. كذبة  ئةم

 فُعل ما كل. ا  ناضج أصبحت قد الواقع في بينما.  األطفال مثل شيء كل يصدقون. حمقى  ألنهم ، الوعي الناس يرزق هللا.  هللا ناحفظ

 أن يمكن الذين أولئك.  آلخريناو ستتعرض لألذى أنت ، بذلك قمت إذا. قيل  شيء كل خلف السير يمكنك ال.  صحيحا ليس ي قال ما وكل

 ومن هللا التوفيق . . حذرا أكثر نكون أن يجب.  سيئة أيام في نحن.  هللا حفظنا . آخر شيء ال.  وجنوده الشيطان مه واستفيدي

 . الفاتحة 
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