
 

 

    

	َوَال یَِحیُق اْلَمْكُر السَّیُِّئ إِالَّ بِأَْھِلھِ 

 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

 َوَال یَِحیُق اْلَمْكُر السَّیُِّئ إِالَّ بِأَْھِلھِ 

.  . الشر یسقط أولئك الذین یریدون الشر الشربمن یفكر على الشر ال یحل إال ".  ال یحیق المكر السیئ إال بأھلھ" ویقول هللا عز وجل 
في الواقع هللا  بینمایكونون في سالم س. وھم یعتقدون أنھم  للعالم اإلسالمي بالسوءیمكر كلھ الكفر عالم آلن وا آخر الزماننحن نعیش في 

 ". َوَال یَِحیُق اْلَمْكُر السَّیُِّئ ِإالَّ ِبأَْھِلھِ  " یقول لوج عز

لم .  الكفر األكثر تطرفافي . نحن نعیش عز وجل هللا  علىالتمرد  رایة رفعوا. لقد  ما یحلو لھم وافعلیأن  ھمیمكن دعھم ال یعتقدون أنھ
. ولكن لدیھم  لم یكن أبدا مثل ھذه األوقات الظلم. وھو آخر الزمان ، وعدم إیمان  فساد،  شقاق فيالعالم  حیث انوقت ال یمر مثل ھذا
. وھم یعتقدون أن الجمیع  . ال یؤمنون با: على أي حال یستطیعون فعل ما یریدون وال یتذكرون إرادة هللایعتقدون أنھم .  وقت محدد

. أستطیع أن  ال یمكنك أن تفعل أي شيء " األشیاءلناس في كل وقت في أصغر ل یظھر ، هللا . ال وھم یحكمون ھذا العالم أمرھمتحت 
 ". متى شئتأھلكك بشيء ما 

، كلما كان  فكروا بالمزید من الشر. كلما  تصیبھم. كل ھذه الشرور س لھم إن شاء هللا والسوءكون لخیر اإلسالم تنھایة سال، فإن  لذلك
.  إن شاء هللا  مع الذین لدیھم إیمانهللاإن .  هللا تعالى محسوب بإذن، وھذا أیضا  هللا عند. كل شيء محسوب  ذلك سیصیبھم إن شاء هللا

 ومن هللا التوفیق .  . إن شاء هللا الحقیقي وننجح بھذا اإلمتحانیمان اإل یرزقناهللا 

	الفاتحة .
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