
 

 

  

 ابتعدوا عن الفتنة

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

فتنة ال " وجل . يقول هللا عزالفتنة ملعونة . علينا اإلبتعاد عن الفتنة . زمن الفتنة ، آخر الزمان هي  انعيش في التيهذه األيام 

 هذه الفتنة، ولكنك لست مضطرا لالنخراط في حيث انه آخر الزمان هناك فتنة لبعض الوقت اآلن . " هللا من ايقظهالعن  نائمة

 ." ال تضر أحدا حتى ال أحد يضرك " يُقال. الظهور أكثر على  اومساعدته

 الَ َضَرَر َواَل ِضَرارَ 

؟ الفتنة سبب م من هو.  هللا عليه وسلمالكريم صلى  نبينا. هذا ما يقوله  هو القانون األساسي للمسلم"  ال ضرر وال ضرار" 

، ما  . لذلك سيئ أنها تمت بشكلر األشياء الجيدة اظهإل، و كل مكان لتخريب،  فتنةاليريد أن يسبب  الشيطان. إنه الشيطان 

. بالفتنة وتسبب  كوستخدمي ! كن حذرا من أنمن دون علم عن علم أو  فتنةتورط أبدا في أي ال نهو أن  الكريم نبينالنا  هيقول

 بكالم اي شخص .عنة ل. ال تجعل نفسك هدفا ل من هذا احذركن 

يقفز  األحمق. المنافق أو  ، ويوفر الخير لمحيطه سالمب ويعودسالم ب. هو الذي يذهب  المسلمل المسلم هو الذي ال يضر ايق

. إذا هللا يبعدها عنا ،  لذلك. الفتنة ضرر يخرج من ال. ال شيء سوى يستفيد  . لن ستفيد منهربما سي. ة على الفور في الفتن

، ويتوقعون كل شيء من الشخص اآلخر،  ، ولكن إيمانهم ضعيف على أي حال ةس في حالة تأهب لن يكون هناك فتنكان النا

. ال يمكنك كسب أي شيء عن طريق إيذاء اآلخرين ستطلب من هللا قوتك ،  . إذا كنت فقيرا . الخير والشر من هللا ونسوا هللا

 . يصيبهالذي . هذا الشخص ال يكسب وال شيء إال الضرر ة فتنالبتسبب الو

لم  " حرج أن تفكرشعر بال! ال تة فتنالمن  هرب. ا فتنةالعن  ابتعد!  . كن حذرازمن الفتنة ، و آخر الزمان ه ا، هذ كما قلنا

فتنة هي إلحاق األذى بالمسلمين الأي شخص. أمر هللا وال تضر  تطيعأفعل أي شيء ..." ليس هناك ما يحرج ألنك  ولم تورطأ

على أي  الفتنة. هللا يحمي أولئك الذين ال يتورطون في فتنة آخر الزمان نا من حفظي. هللا وهي ملعونة وإلحاق األذى بالناس 

  من هللا التوفيق .و . حال

 الفاتحة .
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