
 

 

    

 أضرار صاحب السوء
 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

 یقول هللا عز وجل في القرآن الكریم : أعوذ با: من الشیطان الرجیم ، بسم هللا الرحمن الرحیم

 قَاَل قَِرینُھُ َربَّنَا َما أَْطغَْیتُھُ َولَِكن َكاَن فِي َضَالٍل بَِعیدٍ 

الناس الذین  عز وجل، عندما یبعث هللا  أو في یوم القیامة النارفي . " قرینھ ربنا ما أطغیتھ ولكن كان في ضالل بعیدقال " 
. لم أطلب الشخص بالقوة ھذا  أجبرلم  " من اآلخرواحد سیشكو .  البعضم من بعضھ ونیھربسه الدنیا كانوا أصدقاء في ھذ

. أنا ال اقذفوھم في النار .  البعض كماأسوأ من بعض ماأنت " جلو . یقول هللا عز ھناك بالشجارون ؤمنھ القیام بذلك ". ویبد
 بأنفسھم ". أنفسھم . الناس یظلمونأحدا  أظلم

ألن ھذا  صاحب سوء. ال یوجد شيء أسوأ من صاحب السوء ھو  الدنیا هأكثر في ھذ منھ خشىالشيء الذي یحتاج إلى أن یُ 
 الدنیا هفي ھذ ونكدمری. اعداؤك صداقة ویصبحون  تبقى ھناكأشیاء سیئة وعندما یحدث شيء ال  ونفعلی.  نفسھ الشیطانھو 

 .الزمن  اأسوأ في ھذ م. بل ھ وفي اآلخرة

! م عنھ ابتعدوا.  كل أنواع الشریقوم ب، و ، ال یخجل من الناس ھو الذي ال یخاف هللا صاحب السوء؟ صاحب السوء من ھو 
. ال تنتظر  لك المزید من الضرر ونجلبیوفائدة منھم لك  لم تكنإذا  مھرب منھا. صل ذلك ال بأس ح. إذا حاول أن تصلحھ 

 علیك أن. ، اصحاب السوء شیاطین في عصرنا ھم ھؤالء . أعظم اكثر من ذلك سیدمرونك . سیصطلحون  مأنھ معتقداأبدا 
 . آخرین تبحث عن صالحین

. لم یفھموا الحیاة بعد وھم  أكثر صعوبة م، ألنھ ، أصدقاء أطفالھم أمام أعینھمما ھو ن الناس بحاجة إلى توخي الحذر ماآل
جمیع أفراد األسرة أو األصدقاء اآلخرین بسبب ھذا  واعارضی، یمكن أن  . خاصة عندما یكونون أصدقاء الجمیعبیثقون 

الصداقة  ا. تسمونھ الذھاب إلى اآلخرةقبل في ھذه الدنیا نفسھ الشخص ، فإن ھذا من شأنھ أن یضر  . ومع ذلكالشخص 
في السجن بسبب  یقبعون. الكثیر من الناس  ك، یدمر ك في العراء، یتركیھرب .  ه بجانبكال تجدوقت ، ولكن یأتي  واألخوة
 ومن هللا التوفیق .  . إن شاء هللا یصلحنا. هللا یحفظنا . هللا  صدیقھم

	الفاتحة .
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