
 

 

    

	المسلم صدیق الناس

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 ونالصالح " في القرآن الكریم عز وجلهللا  یقول. كما  الشر عن فعل وتمنعناعلمنا أشیاء جمیلة ت،  الحمد :، طریقتنا 
 العكس ".ب ونأمری، الشیطان ، أولئك الذین یتبعون األشرار .  ، األشیاء الجیدة الخیرب ونیأمر

ُ  " األمر كالتاليیظھر  الشیطان ،  الناس علیكسیضحك ،  ، ھذه لیست أشیاء جیدةابدا  مسلمتظھر بمظھر ال، ال ابدا  صلِ ال ت
وأعداء ،  ھم أعداء هللا ، أعداء الناسإن. الشكل  ھذا یظھرونھ على،  عھا، اتب !" جنوده فعل كل أنواع القذارةوما ھو جید حقا 

.  القیام بھ . ھذا ما یرید المسلمون . وقد أمر بإنقاذ الناس من الخراب مسلم لیس عدو الناس ولكن صدیق الناسال.  المسلمین
: یریدون أخذ الجمیع  یفعلون العكس الشیطان. وأولئك الذین یتبعون النار لناس إلى ول اغدم دخن یسعون جاھدین لوالمسلم

 . الناسألنھم أعداء  النارإلى 

 ھ ،كسب حاول،  عدوكان ؟ إذا  . ھل ھذا صدیق أو عدو في كل خطوة علینا أن ننتبھ لھذا األمر. علینا أن نكون حذرین لذلك 
إلى الطریق  واأتی، یمكن أن وا ، إذا خدع . ومع ذلك من الصعب إنقاذهو الشیطان كلیاولكن معظم الوقت العدو ھو في أیدي 

.  قبلیكون قد ،  . إذا قبل ھذا الشخص إذا كان یستفید منھ تنصح.  دون أن نخوض عمیقا علینا أن ننظر إلیھ . أیضا الصحیح
 . ن نسعى جاھدینأل داعيھناك  . لیسقسمتھ كانت النار .  هللا عند ایة مندالھ؟  ، ماذا یمكنك أن تفعلیقبل إذا لم 

 الشیطانصداقة عتقد أن ت. ال  یكون ھو نفسھ حتى یوم القیامة، وس لحال منذ البدایة. كان ھذا ھو ا اإلسالم ھو الصدیق والكفر ھو العدو
جعلنا جمیعا أعداء ی. هللا  شیطان في الجنة إن شاء هللال. عدو  ، ولیس الجنةالنار أخذك إلى ت الشیطانصداقة ،  . ال فائدةالجلب تس
  ومن هللا التوفیق .	.	إن شاء هللا أصدقاء هللا والنبي،  بح أصدقاء الحقنص نرجو أن.  شیطان إن شاء هللالل

	الفاتحة .
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