
 

 

    

 ال تقع في فخ الشيطان

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

 أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم . بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

َ لَعَلَّكُْم تُْرَحُمونَ   إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيكُْم َواتَّقُوا اَّللَّ

هذا هو أمر . " االنقسام بٌنهمب وال تسمحوا الوضع بٌنهم واحصلا.  إنما المؤمنون إخوة " اآلٌة الكرٌمةتقول 

، ولكن الشٌطان اء قوٌأ ونصبحٌبالطبع  متحدٌن ،المسلمون  ٌكون. عندما  نصٌحة للمسلمٌن ًهو هللا

: بدال  . ٌنخدع المسلمون البعض مبعضهلالجمٌع أعداء أن ٌكون . ٌرٌدون بالتأكٌد  وجنوده ال ٌرٌدون هذا

. لؤلسف العالم  نفسه فً كل مكان الحال. ٌتعاملون مع العدو  الذٌن هم مثلهم المسلمٌنمن التعامل مع 

 .على هذا النحو كله اإلسالمً 

عدالة ب معهم جمٌعا وا. تعامل دولة مختلفة فً إطار دولة واحدة 27فقط بل  المسلمٌنلم ٌجمعوا ن والعثمانٌ

جعلهم ٌتمردون على بببطء والكفار حرض ٌ، أوال .  حب هذاٌالشٌطان ال ،  . هناك انوا جمٌعا سعداءوك

لم ٌكن و ." كاذ مهذا وأنتأنتم ،  عجمأنتم ،  عربأنتم  " . ثم فرق المسلمٌن قائال . لم ٌكن ذلك كافٌا الدولة

 . البعض فً كل بلد مسلم مضد بعضه واكونٌ لكًلناس ل ٌوسوس. اآلن  ذلك كافٌا

. ال ٌمكن أن تصل إلى أي مكان من  . هذا هو أمر هللاٌجب أن ٌُعطى نصٌحة ،  مسلمالفعل مهما ،  كما قلنا

ر، ضد اكف ،  ر أن تكون مع أشخاص آخرٌنٌكب أأٌضا خط إنه . همبٌن أن تصلح علٌكخالل القتال. بالتأكٌد 

 . العقاب فً اآلخرة نٌواجهووس سٌكونون حقراء فً الدنٌا.  عن ذلك أمام هللا سٌجٌبون.  اإلسالم

الشٌطان  ٌساوي قرشٌن .، لشًء نفسك ، إلرضاء للدنٌا بٌع نفسك ت أن جٌدال من لٌس. ة المهم ًاآلخرة ه

.  هاجم اإلسالم بكل ما أوتً من قوةٌ، وآخر الزمان  ألنه تهقو لقد أخرج كل.  ٌهاجم من كل جانب اآلن

 . وعد هللا إنه.  . هللا هو المنتصر معنا وجلهللا عز أن لكنه ال ٌعرف الشٌطان معهم 

 ٌخترعون.  ، واآلن هناك ما هو أسوأ ، هناك الهاتف . هناك التلفزٌونالدمى الكثٌر من  ان لدٌهاآلن الشٌط

. ٌسب . دع من ٌسب تهتم بهؤالء . ال  كلعنٌ وذاكشتمنً ٌ. فجأة تجد هذا  أشٌاء من ال شًء كل ٌوم

هذا  على أساس " كهناك حاجة لوضع حقد أو ضغٌنة داخل . لذلك لٌس عندما ٌكتشفون الحقٌقة سٌندمون

 . تولً اهتماما لذلك األمور تسٌر إذا لم". وذاك قال ذلك لً  لًقال هذا الشخص 



 

 

 

 

أخبار  ال تنظر وال تعط   ." ذلك وذاك الشخص قالعلى شبكة االنترنت وهذا  الشخص قال" هذا ال تقل 

، تماما  . خالف ذلكسعٌدا الشٌطان  ٌكون، س ذلك تفعل ماعند ." هذا الرجل قال هذا لك " مثلآلخرٌن ل

نفسك إلى هذا  تدنًه وفً هذا الوضع. ال فً فخ ستقع،  فخالفً تقع حشرة الحٌوان أو للكما ٌحصل 

 ! أعلى من ذلك ت. أن المستوى

 ٌجب.  الفخ هذا فً قعالمؤذي ٌ. الذباب  وٌموت ، صرصورال ٌموت ،وٌموت الفأر  فخال فً السم ٌضعون

 هللا. فٌه  تقع ال ، ٌقولون مهما.  األمور هذه إلى وال ٌهتموا األمور هذه مثلفً  واقعٌ الأن  البشرعلى 

 ٌخرجس اإلسالم. ٌكون معٌننا  هللا.  الجٌد والتفكٌر العقل،  الوعً ، المسلمٌن وخصوصا ،جمٌعا  ٌرزقنا

 . هللا شاء إن ٌشعرون بالحزن والبأس همٌجعل هللا. معهم  سٌهزمون لخونةا ،سٌهزمون  رافالك.  منتصرا

  ومن هللا التوفٌق .

 الفاتحة .
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