
 طرٌمتنا مفتوحة

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

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

 . طرٌمتنا الصحبة والخٌر فً الجمعٌة شٌخ دمحم ناظم الحمانً ، دستور . الداغستانً ،

أكثر من ما المرء أن ٌموم ب. إن هللا ال ٌأمر  ، والشر هو فمط ألنفسهملهم هو جٌد  خٌر الناس من كل ما ٌموم به

 ٌأمر به. كل ما  ما ال ٌمكن تحملهب ٌأمر، وهللا ال  تحملٌأن  المرء ما ٌستطٌع بمدر. ٌعطً  تحملٌستطٌع أن ٌ

تموم ، فإن بعض الناس ال  . ومع ذلن . ٌمكن للناس المٌام بها بشكل مرٌح لابلة للتنفٌذ أمور ز وجل هًهللا ع

 . أشٌاء ال لزوم لهاب وٌسعون للمٌام ، ألسباب مختلفة بها

 شٌئا آخر. كما ٌمولون لن الخلف سرا أو من  ٌوسوسون".  أنا هذا وأنا ذلن ، "مدعٌن الناس  ٌخدعونبعض ال

! الحمد هلل دٌننا  منافكال صفةبالضبط  ذه. لذلن ه مجموعة عن طرٌك خداع الناس ونشكلٌ . عند مواجهتهم

 باطنٌة ىدعت فئات. هنان  ن المسارعلد انحرفت تكون ،  كون سرات. عندما  مفتوح وطرٌمتنا هً أٌضا مفتوحة

من ألل  عدد. عرفوا لهم إذا  تسلممعظم الناس ال  ألن.  ما تعنٌه اٌعرفوأن الناس من . ال ٌرٌدون  ولد انحرفت

ٌخضعون لهم ، أو فوائد للشٌطان للحصول على  ونإما ٌسمط م. ألنهالمزٌد  عرفوالهم إذا  سٌخضعونالناس 

 . حمالةالسذاجة والبسبب 

تأمر . ما نموله هو كل ما  . لٌس هنان ما هو مخفً أو سري أي شًء آخرب نأمر. نحن ال  هارونكما تطرٌمتنا 

 إال هللا دمحم رسول هللا ال إله أولئن الذٌن ٌمولون ٌمول " ملسو هيلع هللا ىلص. نبٌنا الكرٌم  الطرٌمة تأمر بهوما  الشرٌعةبه 

لٌست هنان  ." نتفعل هذا وذاس ، " . لٌس هنان شًء مثل . ال شًء آخر ونحن نمول هذا ." الجنة ونسٌدخل

ال .  المصٌر المختصر ، الطرٌك، ومن  . تذهب إلى هللا نمً ونظٌف حاجة إلى الخوض فً أشٌاء ال لزوم لها

 . همٌة كثٌرةالوو الطرق المخادعة.  أخرى وهذا وذانملتوٌة  طرق فًتسمط أبدا 

 وال كرٌمة "ال اآلٌة هذه فً الحالهو هذا . وفً نحورهم  همشر ٌرد. هللا  جمٌعا من هؤالء الناس ٌحفظناهللا 

 . الناس إن شاء هللا واضرٌال  نرجو أن. اٌضا  ةمستمٌمبطرٌمة  ٌفكرون ٌجعلهم" هللا  المكر السيئ إال بأهله طٌحٌ

  ومن هللا التوفٌك .

 الفاتحة.
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