
 

 

 ال تتفق مع الشیطان

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

طریقتنا الصحبة والخیر في  ، دستور . شیخ محمد ناظم الحقاني الداغستاني ،مشایخنا ، شیخ عبد هللا الفائز 
 الجمعیة .

في  تكون تفعلھا األشیاء التي دع.  خدعة ھو،  ، في كل وقت كل ما یفعلھ.  الشیطان الحذر من نحن بحاجة إلى
 . أكثر من غیرھا ایستخدمھ .مھا ایضا یستخد الشیطان. نفسك شریرة .  في أي عمل تدخل نفسكال  . سبیل هللا
 . بضعة أیامه الدنیا لھذ من أجل تھمآخر بتخریب یقومونالناس  بعض.  واضحة والشریعة واضحةالطریقة 

. ایضا  ونوجعل الناس ھناك یضل ضل.  انھ مسلم یعتقد، كان ھناك رجل  إلیھا نااألماكن التي ذھب أحدفي 
ھو یوم السبت بالسبت . ما ھو المقصود السبت  أشیاء مثلبوا ؤ. جایحفظنا . هللا  جدیدشيء مثل دین خرج ب

دعھم ال ".  ھذا وذاك إنھ؟ ذا ، "ما ھ التفكیر علیھم ختلطی،  . عندما یرى بعض الناس شیئا جدیدا على أي حال
 . ال یوجد دین بعد ذلك على أي لنا وإرسلھ الكاملالدین  عز وجلأكمل هللا  . یضیعون وقتھم من أجل ال شيء

،  ذلكلقیام بل قلیلال لدیھم. وخاصة الناس الذین  حدیثاالخارجة من األشیاء  یستغربواال  دعوھم،  . لذلك حال
من ھنا وھناك ... وھذه كلھا أشیاء ال  قادم،  من الھند ، قادم من أفریقیا : قادم لدیھم الرغبة في كل شيء جدید

. لن تكون شابھ  ماو، مثل الیوغا  . ھناك ھا الشیطاناألشیاء التي أحدث إنھا.  ضارةو عدیمة الفائدة،  لزوم لھا
 ا، ال یوجد لدیھ أن تفعل ذلك تعستطا. حتى لو  محاولةبال قمتاألشیاء التي تراھا ھناك لو بعلى القیام  اقادر

ما ال  ."یعني  ال ماترك ا " یقول . نبینا الكریم یعني ال  ما تسمى . ھذه ھي األشیاء التية فائدة وغیر ضروری
 التي ال تھمك .األشیاء  ھي یعني

 . حیاة مریحة ستقضي،  ھتتبعاإذا . مماتك إلى ذ والدتك من،  علیك القیام بھ لك ما أظھر.  كل شيء هللا ناأعط
.  اآلخرون ھایفعل أشیاء سخیفة عنفضولي  تكونو ترغب ال  .آخر أي شيء أو ي شخص آخرأل تحتاج لن

كانوا .  في الیوم التالي جیدما ھو تقول و الیوم ھعن اسیئشیئا  تقول ما شخص والدة حتى.  اإلنسانأعمال  ألنھا
جل و هللا عز . متمیزال الغذاء أنھمن الواضح ،  اآلن.  قبل ثالثین عاما ال طائل منھ زیت الزیتون ان یقولون

ولكن بدون ) حاللال( المسموح بھ تناول الطعام في ال توجد مشكلة كلوا واشربوا وال تسرفوا ". "، م لك قال
 إسراف .

 .جملھ . سألھ عن  ولد صغیر ھناك یوجد. كان جملھ  اضاع.  ذاھبا إلى الحجكان  حسن البصري حضرت 
:  الولد .كل القلیل من دقیق الشعیر"آ" أجاب ماذا تأكل وتشرب؟" حضرت حسن البصرالولد ". سأل  لھ هأظھرو
من القصب وأعیش ھناك  منزال اقمت"  أجاب؟ . أین تعیش " ھناك مشكلة طالما انھ حالل . لیس واشرب كل "
حضرت  ". للعیش في مكان سیئ. ال داعي  ، طالما أنك تعبد هللا أن تعیش أردتأینما  عش"  الولدقال . "

، وبطبیعة  الصبيذلك ل ."، كنت قد فعلت ما قلت لي  . لو لم یكن لعمرك ذكي ولدأنت  قال " الحسن البصري
عن اآلخرة وأنت ال تقبل  تحدثت. ت بذلك قبل وأنت، الدنیا  عنلقد تحدثت " ، قال  حكمة هللابالحال كان یتحدث 

لكنك ال تقبل و ويدنیبال. قبلت  اآلخرة ثم عرضت علیك ومن (الدنیویة)، تكناق تكان أینلك  تأظھر.  ذلكب
 . اللحظةحسن البصري في تلك فھم حضرت ".  اآلخرةب

على  هللا ناخلق. غیر الضروریة  شیاءاأل مالحقة لبدء الناس لیسوا بحاجة.  انھ حالل طالما كل شيءب هللا سمح
 تإذا فعل تشویشال مزید منبال سیشعر رأسك . أیضا الیوغا العیش من دون نحن قادرون على.  ھذا النحو



شیاء األ أسوأ،  في وقت الحقبعد كل شيء .  واضح نساناإلمیزان .  ال لزوم لھا أشیاء تجربال .  الیوغا
 كونت نرجو أن.  وسطى في حالة بشكل مریح العیش على حافظ،  السبب لھذا.  شخصالفي تظھر و خرجت

 الفاتحة . . ومن هللا التوفیق . یمانباإل اإلسالمب،  إن شاء هللا بسالم
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