
 

 

  

 ال نتكل على عملنانحن 

 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

متشددة شريعة . كانوا يعيشون تحت ة قوي عتهاشري، بمعنى أن  . اليهودية صارمة جدا كدين محمد خلقنا من أمة هأن هللشكرا 

القرية بأكملها تواجه غضب في قرية ، فإن العبادة المرء إذا لم يؤد في الماضي .  أكثر صرامة في الماضي كانت.  حتى اآلن

 .ة ليونة قليلوحصلت  سالمال عليه. ثم جاء عيسى  هلكتهللا و

واسرى عرج . عندما  لمدة ستة أشهر يصوموناليهود .  الكريم صلى هللا عليه وسلم نبيناأكثر رحمة عندما جاء  توأصبح

. وعندما جاء ء السالم في السما عليهموسى بخمسين مرة ]في اليوم[. وكان قد التقى  الصالة علينا امفروضكان  الكريم نبينا

تحملها أيضا.  ألمتي. وال يمكن ا ال يستطيعون تحمله " " وقال موسى صالة خمسين مرةال قال " ؟" ربك اعطاكماذا  " وسأل

يستطيعون . ال  للتراجع ينغير قابل ون" ال يزالقال موسى  " خمسة وأربعون ". وقال النبي . أطلب أقل " هللا حبيبأنت 

تحمل خمس مرات  همال يمكن " سالمال عليه. وقال موسى  وصوال الى خمس مرات هكذاخمسة خمسة  ت. انخفضتحملها "

. رحيما جدا تجاه أمة محمد ل. لذلك كان هللا عز وجأمام هللا " قف. ال أستطيع أن أ ، أخجل أن أطلب أقلالقال سيدنا "". حتى 

 عملنا . علىإذا تركنا  عليناصعب ذلك ولكن ال يزال  عناخفف .  الكريم صلى هللا عليه وسلم لنبينا إكراما اعن الحملخفف 

 تثقيلة . لقد كانألنها كانت  اناإلخو تهم معالكثير من الكتب وأرسلبكيس من البالستيك  مألت، قبل أيام من قبرص  ونقادم

. في الفصول العشرة  ها بعد الجلوس وجدت كتيب. عندما أخذتا حصل على فرصة إلخراجهألم لمدة شهرين و الزاويةفي 

. ال يوجد أي احترام ألي ألشخاص معروفين ؟ كتاب  وماذا تعرف ا. فتحته األخيرة كتب الرجال تفسير بمعلومات مفيدة

. ليس هناك  إنه شرك إذا قمت بزيارة القبور ." يه وسلمصلى هللا عليم الكر نبيناشرف ل " وشرك إذا قلت أ. إنه خط شخص

. في حين أنها كلها مكتوبة في  ، وال ليلة القدر ، وال ليلة اإلسراء المعراجيقال ،  دمولالال ليلة و. مباركة شيء مثل ليلة 

 .مباركة ال ليلة و يقولون.  من شعبان ليلة الخامس عشر.  القرآن الكريم

. في الشفاعة ال يوجد شيء مثل  ونقولي. ون كما يقول يشفع، الجميع مسؤولون عن أفعالهم وال أحد يستطيع أن نا ، فهم حسنا

،  ، نفهم كل هذا . تحقق من ذلك لشفاعةاهللا  ويطلب من سيشفع". الشفيع المشفعهو " الكريم صلى هللا عليه وسلم نبيناحين أن 

 الصراط. يقول على الصراط وا إلى ؤ. يقولون أنهم فعلوا هذه وجا ب مع بعضها البعضالكت هذهنه يدل على مدى تناقض فإ

 . هنا آلرائهم. فسروها وفقا  ؟ هناك جسر آخر ثم ماذا سيحدثومن .  مرياحد سوفي الجحيم و ونقعيس 999

 يَْوَم يُْكَشُف َعْن َساق

في  ونقعسي.  الجحيم فيحقيقية هم !  أسوأ هناك لن يكون . يتم الكشف عنهس، الساق يظهر س "".  يوم يكشف عن ساق" 

 .ون ثم يدركون أنه هللا ويمر ومن. النار 

 



 

 

 

 

ليس  عقلي " قبل ايام، كان يقول  إسحاق المجنون؟ لدينا هذا عقولهللا  م! ماذا يمكننا أن نفعل إذا لم يعطهيا من ال عقل عندكم 

الحماقة ". ال يوجد شيء إذا كنت إال ،  هناك عالج لكل مرض " ، قلت "ال"".  في المستشفى عالجني ونعطسي لذلك سليم

الحماقة جعلت الطبيب  " . يقولون كل شيء ولكن ال شيء للحماقةل، و ، لمرض السكري . خلق هللا عالجا للسرطان أحمق

 مكتوب هذا؟  نيران لماذا هناك سبع،  ، كل الناس يسقطون في الجحيم الكثير من الناس حيث ان. حمقى ". وهم أيضا يستسلم 

 . أكثر من ذلك مالجنة ه يدخلونالناس الذين  لذلك. جنان وثمانية  نيران . هناك سبع أيضا

، النار يسقطون في س.  هناك يسقطونس 999،  ما فعلوهل، إذا تركوا ألعمالهم ، بمعنى إذا ترك الناس  صحيح بمعنى واحد

، األولياء ، شفاعة  النبي صلى هللا عليه وسلم شفاعة اإنه عز وجل. قال  طريق الخالص . كما أظهر هللا حتى يعرفون ذلك

لماليين ل. هللا يغفر  لتوبةلأوقات هي لناس لهللا  التي اعطاها المباركة. تلك الليالي  هللا ها، واحترام األشياء التي يحب توبة الناس

نه صحيح بمعنى واحد ولكنهم اهذا السبب ل.  لجنةل مقيدين ونصبحوي للنار مقيدون. يجعل الماليين من الناس  في تلك الليالي

 . أنفسهمب ذلك ال يعرفون

أعمالنا وما  نتكل علىال نحن ،  . ومع ذلكسيدخل النار ، كل واحد منا  صحيحه ، ما يقولونعلى أعمالهم إذا ترك الناس  لذلك

". هؤالء المرء مع من أحب  " يقال.  حبهنو ، نحترمه هللا عليه وسلمأمة نبينا صلى كوننا من هو  نتوكل عليه. ما  به نقوم

. إنهم يريدون إزالة هذا االحترام من بين أمتنا حتى يتمكنوا جميعا من الذهاب إلى  إزالة هذا الحب من داخلنا ونريديالحمقى 

 . الحينذلك في الناس سيندم .  ذلك الوقت ويرتاح في اكون سعيديس الشيطان.  معا النار

على  ون. هناك الكثير يظهر على شاشة التلفزيون اآلن وها، أولئك الذين يسمعون بضع كلمات سمع ، كما نقولهللا  ال سمح

.  أوغاد الطريقة "يقولون . بالطريقة والمشايخ أوال  يبدؤون !اإلعتقاد بالمشايخ "حذار من  " . يقولون شاشة التلفزيون اآلن

مكن . يمذهب ليس هناك شيء مثل  " . يقولونيبدؤون بالمذاهب . ثم في الدين ". ليس هناك حاجة لهم  عديمة الفائدة الطريقة

. في  األحاديثب. اآلن ال يقبلون الصحابة  بدؤوا بعدم تقبلوهذه المرة  المذاهب". تركوا  لكل شخص أن يفعل كما يحلو له

 . هللا . ال سمح . ال توجد وسيلة أخرىبهم  ينتهيكان الذي س! هذا هو الم القرآنب واقبليالنهاية لن 

ناد . ألن العالى ذلك الدواء وما ب ملتزمين واكونيأن  هميمكن أنه بدويقلنا ال كما  ه"، ألن يرزقهم الوعي والذكاءهللا  " نحن نقول

. ليس هناك عداء  أكثر أهمية وهذا،  ي شخصأل يصغي، وال  ال يستمع إلى أي شخصالجبار . هو أكبر مؤشر على الكفر 

 هذا يعني يقطع بالشريعة ال يوجع ".اإلصبع الذي  " . يقولون العدالةبالحقيقة ويقبل ب، يقبل  الحقيقةب راض. إنه  المسلم عند

 . الكفر إن شاء هللا يذلساعد اإلسالم وي. هللا  على هذا الطريق إن شاء هللا ويكون أهلنا، يزيد حبنا . هللا ينلسنا عنيدونقبل  أننا

  من هللا التوفيق .و

 الفاتحة .
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