
 
 
 
 
 
  
 

 عظمتھ سبحانھ وتعالى
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني
 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم

نْ  تَأْتِیِھم َوَما نْ  آیَةٍ  ّمِ  ُمْعِرِضینَ  َعْنَھا َكانُوا إِالَّ  َربِِّھمْ  آیَاتِ  ّمِ
 

آلرائھم ، . یسیر معظم الناس وفقًا ا التي أظھرھا هللا للناس ، فإنھم [مرة أخرى] یبتعدون وال یلتفتون إلیھمھما كانت األدلة واإلشارات 
كما  واشی، ع واانطلق وفقا لھواھم .ویصرون على العیش  بما أمر هللا بھ. ال یقبلون بھ  أمرھمال یتبعون ما أظھره هللا و ، ونفسھمرغباتھم 

كما ھو الحال في ھذا العالم حیث یمكنك توكیل محام والتخلص  لیس . األمر كبیر وعذاب ابكون ھناك عق، ولكن بعد ذلك سی ونترید
. كل شيء یظھر وجوده ویشیر إلى عظمتھ  قد أظھر لك هللا آیات ودالئلل]. في اآلخرةال یوجد شيء من ھذا القبیل ھناك [، من األدلة 

لك ت وبعدمحاكمة  ھناك یوجد . بلى" ،  وھذا كل شيء ، ال یوجد شيء بعد ذلك سأعیش كما أحب ثم أموت ولكن الناس یعتقدون "
، أحد، ال والدك وأمك وال إخوتك یضمنك. لن  وال یمكن ألحد أن یعتني بك ھناك ابالعق امن ھذ يعقاب. ستعان ھناك والحساب ةكماحمال

 . . لن یفكروا فیك أو باآلخرین وسیحاولون إنقاذ أنفسھم فقط . عندما تظھر الحقیقة ھناك ، سیفكر الجمیع في إنقاذ أنفسھم وال أحد

لكن وعد هللا ھو الحق ، كل ما وسنعیش ونموت وھذا كل شيء".  " یقولونعلى أي حال ، الناس الیوم ، وألنھم ال یؤمنون باآلخرة ، 
سرت خلف أشخاص . إذا  أنفسھم یظلمون البشر ، ھم الناس یظلمونأحدا ، الذین  یظلمهللا ال إن .  وعد بھ سیحدث وسنرى كل شيء

رة اأنت تفعل كل أنواع القذ . أكثر فأكثر تتدنى. تعتقد أنك تستمتع بوقتك ھنا ، ولكنك تجعل نفسك  ، فستعاني من العواقب والعقاب حقراء
إلى هللا ، الرجوع إلیھ ، اإلیمان بھ ،  العودةفي ھو ذلك ، فاألمان الوحید فعل ال أمان في . ستكون من الناجین ھنا ومن ثم تعتقد أنك 

ھذا الباب  حسنات .إلى  تبدیلھاھا ، یمكنھ السیئات التي ارتكبوكل ل وبالنسبة.  غفور. ال یرد هللا عبدا تاب إلیھھو ال. هللا  والتوبة االستغفار
 تظلمواال ، أنفسھم  یظلمونإلّي ". إن الذین  وادو! ع یا أیھا الناس " . یقول هللا للناس ھو باب هللا الجمیل ، وھو باب الكرم والرحمة

  . من هللا التوفیقو  .إیماننا إن شاء هللا يقویحفظنا وهللا یهلالج لج. نرجو أن نعود إلى هللا .  هلالج لجإلى هللا  واعود، یظلمكم  إن هللا لن ، أنفسكم
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