
 

 
 
 
 
 
 
 

 المكروھون عند هللا
 

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

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

، ویقسم علیھ خیًرا أو من یستعمل الدین لمصلحتھ الذین ال یحبھم هللابین من  ھأن حیث یقولأحادیث نبینا الكریم  من قرأنا باألمس حدیث
 .ھذا یعني أن طبیعة الناس ال تتغیرالماضي، شًرا. لقد أصبحوا أكثر بكثیر في الوقت الحاضر. كما كان ھناك مثل ھؤالء الناس في 

. یجب أن ةمھم المسألة هأو یتركون الطریق الصحیح. لذلك فإن ھذ یكفرونتماًما.  یصبحون متوحشین، الفرصةولكن عندما تسنح لھم 
لكن عندما تبحث عن وھ. علی جراألهللا  سیعطیك ،هللا ةرضامل وعندما تخدمهلالج لج. هللا  ةرضامتكون النوایا صافیة. یجب أن تخدم ل

 .وستكون أسوأ في اآلخرة في الدنیا ھذه الخدمة ، فلن یكون لھا أي فائدةفي  مصلحتك
  

منفعتھ لكن من یفسد الدین ویبحث عن و. نفسھمالناس یفعلون كل شيء من أجل الشھرة. یستخدمون كل شيء من أجل ذلك ویطیعون 
 عندما یقول أحدھمولكن  .نھبسبب ما یقولوبأنفسھم. ال أحد یتبعھم  تحملون مسؤولیة ذلكیرتكبون المعاصي وی حیث أنھمفھو أسوأ.  منھ

. ال تنشروا الكتب. في بعض األحیان وا الى ھناك. ال تذھبئھذا سی ان خطأ. أنا أقوم بتصحیحھ اآلن""ھذا ھو الطریق اآلن. كل شيء ك
لكن عندما تنشر الكتب وأكثر. عندما یكون ھذا عن طریق اللسان ، یكون لھ تأثیر أقل.  نفسھمینشرون الكتب أیًضا من أجل إرضاء 

 .نحوھمتضلل الناس ، فاألمر أسوأ. یسحبون غضب هللا و
  

مین. ھم أناس لیسوا أبدًا من الناس الذین جعلھم هللا ورسولنا الكریم موثوقین وقیّ آخرتھم من أجل ھذه الدنیالذلك ، فإن الذین یبیعون 
 هلالج لج هللا یقول .لكنھم غیر محبوبینودر ما یریدون ، هللا. یمكنھم الكتابة والتخطیط بق ن عندیالمكروھوال أحد یحب هلالج لج. هللا  مكروھون من

،  الخسراندائًما في من ھم على ھذا النحو ، كنفسھ ینطبق على من ال یحبھم. لذل واألمرمن أحب".  ونیحب الجمیع" القدسيحدیث الفي 
 ومن هللا التوفیق . شر الشیطان. من و أنفسنا ورحفظنا من شرهللا یویخسرون اآلخرین. 
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