
 
 
 
 

 
  

 

 صاحب السوء
 

 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
 

 " المستقيم طريقالعن  بني آدم لضسأغوي وأ قال " هحسدمن .  حسد كان الشيطان. أول من  يأتون منه ، الحسد من الشيطان، الغيرة 
 ." إلى الجحيمخذ ذريته آس . يقول " لماذا؟ ألنه كان يحسد آدم عليه السالم

 
!  ، فليأتوا معي سأدخل الناربما أنني  . يقول " ؟ بسبب الحسد . لماذا يفعل ذلك يريد أن يأخذ اآلخرين معهيعلم الخاطئ أنه أخطأ ، و لكلذ

 السوءصاحب ".  صاحب السوء . هذا ما يسمى " ! ويحاول جاهدا تحقيق هذا" إلى الجحيم ؟ الجميع يذهب لماذا يجب أن أذهب وحدي
في يعرف حقيقي الصديق ال.  ليس جيدًا الصاحبالطريق السيئ ، وبالتالي في معظم الحاالت ، يتبين أن  نحويظهر الشر ، ويأخذ الناس 

 . . يأخذونك إلى جرف ، يرمونك ويهربونمشاكلك  تظهر. هؤالء السيئون يهربون منك قبل أن عبة وقات الصاأل
 

. لذلك يجب أن تكون حذرا متنكرين . يأتون  . يخرجون من جميع الجهات هانتبإل. يجب على المرء ا معههم إن ، جنود الشيطانهم هؤالء 
إن إذا كان جيدا ، ال بأس ، هذا ؟"  أي شخص يبرز قوالً سيئاً أو سلوكاً سيئاً ، واسأل نفسك "الذي صديق الم تقيً  يجب أن. تصاحب من 

 ابتعد .، كذلك لم يكن 
 

. يمكنه إظهار كل  ألف مرةبأسوأ  فصاحب السوء. هذا صحيح ،  أسوأ من الشيطان صاحب السوء! هناك قول مأثور أن يحفظنا هللا 
 . من هللا التوفيقو . ، إن شاء هللااألشرار ! نرجو أن يبتعد عنا ويبعد عنا أصحاب السوء . هللا يحفظنا ،  فيه ويجعلك تشارك.  أنواع الشر

 
 الفاتحة .
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