
 
 
 
 

 
  

 

 إنهم مثل الشيطان
 

 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
 

  عندما سئل لماذا ، جاء وقال  .دخل مع وجه قبيح  .الشيطان إلى باب نبيناهللا عز وجل صلى هللا عليه وسلم . أرسل   نبينالهناك حديث 

ال   .فعل ما ال يفعلهكره ما يحبه ، أو الشيطان ، أو  يحبههللا ". أرسله هللا إلى هناك ليحب الناس ما ال  نيأرسل  . على أسئلتك "لإلجابة

  ."، وإال لما جئت بإرادتي مجبراقال الشيطان: "جئت إلى هنا   .ما يفعل واتفعل

؟"  من تكرهه في الدنيا،  عدوكمن هو  " هللا عليه وسلم م األسئلة التي طرحها الرسول صلىأههناك الكثير من األسئلة ، ولكن من  كان

نبينا ، الذين الذين ال يحبون نبينا ، يحترمون  أولئك  .جعله هللا يقول الحقيقة  .كان على الشيطان أن يقول الحقيقة ."أنت  " الشيطان فأجاب

لنا ، خالصنا ، ال شيء  فائدةمحبته هي  .فرٌض علينا  صلى هللا عليه وسلمالنبي  محبةال شيء آخر ، ألن  ن ،يطاشيال يقدرونه ، هم 

 . أن نكون محفوظينغير ذلك ، ألنه فقط من خالل أعمالنا وأفعالنا ال يمكننا 

يشبهون   يحترمون النبيلكن أولئك الذين الو،  يقولون -"هذا الشخص هو عاِلم ، حفظ القرآن ، يحفظ الحديث ..."  ، يقولون لذلك

هم في   .ونشروا نفس الفتنة حول العالماكتسب بعض الناس السلطة  في أماكن معروفة  .يجب أال نتبعهم أو نحترم ما يقولونه  .الشيطان

ؤون كما يحلو لهم ، قد هللا قد يقر نظرفي  فاسدونأولئك الذين هم   .ال احترام لهم  .علماء على أنهميخرجون ويتحدثون  . كل مكان

 . هم غير صالحين  .يدعون بأن لديهم معرفة ، في الحقيقة أنهم ال يعرفون

[ في أفضل حاالته ، ال شيء حتى لو، ]، بغض النظر عن ما يفعله لديه إن لم يكن  . حترم الشخصعندما يمنح هللا عز وجل الكرامة ، ي  

 ليست أفعالنا  !جميعا يرزقنا شفاعتههللا   .شفاعتهب سنكون محفوظينإن شاء هللا ، .  حق يه هللا عليه وسلم صلىالنبي  ةشفاع . يفيده

عندما يكون  !الذكاء ، والقدرة على التفكير ، حتى ال يكون لديهم احترام لهؤالء الناس يرزقهم  !المسلمين يصلحهللا   .انليتم حفظكافية 

حتى   .ال ، ال يوجد شيء من هذا القبيل  .يعتقدون أن ما يقوله هو الحقيقة  .هللا أو نبي من أهلخرون أنه اآلعلى التلفزيون ، يعتقد المرء 

)النبي صلى هللا  يصلوا ويسلموا عليهيجب أن .  صلى هللا عليه وسلمهالً يجب أال يحترم أولئك الذين ال يحترمون النبي الشخص األكثر ج

 ومن هللا التوفيق .   .وسلم( ، إن شاء هللا عليه

 الفاتحة .
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