
 
 
 
 

 
  

 

 على الرغم من زيادة الشر
 

 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
 

. إنهم ليسوا  ال عالقة لنا به السيئونما يفعله  "؟ أتهلكنا بما فعل السفهاء منابسم هللا الرحمن الرحيم "...  ، أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

، على الرغم  سنقوم بالدعاء.  ما يفعلونه ، وسيتم التعامل معهم بشكل منفصل. هم أنفسهم مسؤولون عبهم . لسنا قادرين على التدخل  منا

 . من أن عدد األشرار يزداد

أن ينتمي  . يريدون . هؤالء هم رجال الشيطان يحبون كمااألشياء واآلخرين  يجعلواسوأ شيء في الشر هو أن األشرار يريدون أن أ

. ظلما . ما يرغبون فيه سيكون  . إنهم ال يرغبون في الخير ، وبدالً من ذلك رغبتهم في أن يكون الجميع شريرين الجميع إلى الشيطان

مع  . هؤالء ،تابوا  . معظم الناس . المسلم يؤمن باهلل ويتوب ! إنهم ال يصبحون أكثر حكمة . ال يرون ذلك اآلن لناإنهم ال يرون ما حدث 

. مهما أظهر هللا لهم متشابه  األمر.  . قال إنه لن يسجد آلدم عليه السالم هذا النوع من العناد يشبه الشيطان . كافرالذلك ، يمتلكون عناد 

األمر . إن ما يفعلونه هو عدم  . يحاولون وضع الناس على طريقهم . يحاولون القيام بما يعتقدون أنه صحيح الحقيقة ، ال يريدون رؤيتها

. ال فائدة منه ، فقط ، نجاسة ما يزرعونه قذر  وينهون عن الخير . بل العكس ، فهم يأمرون الناس بالشر بالمعروف والنهي عن المنكر

يضل المرء  ون. ومع ذلك الكثير من الناس يجعلالطريق . هناك أيًضا ضرر ألولئك الذين يتسببون في إبعادهم عن  األذى ، حتى ألنفسهم

 . لفترة أطول النار، ويحترق في  الذنوبل هللا ، وبهذه الطريقة يرتكب سبي عن

. يقول الشيطان متضايقون . إنهم  وكذلك في البلدان اإلسالمية األخرىالبلد ، في هذا  يحفظهم. هللا يجعلنا من بين أولئك الذين يحفظنا  هللا

. هللا  جميع أعمال الشيطانيجهض . لذلك نرجو من هللا أن  ، وال يريد أن يسمح ألي شخص بدخول الجنة النارأنه سيأخذهم جميعًا إلى 

 . من هللا التوفيقو . إيماننا ي. هللا يقو يحفظنا

 الفاتحة .
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