
 

    

 
 وفقا لتكبرھم

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .

تنا رغبب یس. لقد خلقنا كمسلمین ل مسلمینخلقنا  ھألف مرة أن عز وجل - شاكروننحن .  جمعیةال في. الخیر قائمة على الصحبة طریقتنا 
. الناس في أیامنا ال  . لقد مر الوقت على الدیانات األخرى هللا نظرفي  امسلمان تكون . دین اإلسالم ھو ھ كرمولكن من قبل نعمة هللا و

 .تكبرھم اإلسالم بسبب ب، ال یقبلون  . ومع ذلك بشكل جید للغایة ونبحثیأیضا  م. في حین أنھمن تكبرھم اإلسالم بیقبلون 

دعا أبو جھل أمام ذلك الصحابي. قال .  صحابي بجانب نبینا الكریم، كان ھناك  دث. عندما وقع ھذا الح أبو جھل لإلسالم دعاالكریم  نبینا
؟" أبو جھل یجیب  تقبل مأبو جھل "لماذا لالصحابي سأل  صلى هللا علیھ وسلمالكریم  نبینا غادر!" بعد أن  اإلسالمأنا ال أقبل  " أبو جھل

ینظر إلى  تكبره، وبسبب  هتكبرال تقبلھ ". أبو جھل ال یقبل اإلسالم بسبب  نفسي، ولكن  "أعرف أیضا أن الدین الحقیقي ھو دین اإلسالم
 .بنظرة متدنیة  اإلسالم

ظھر لنا ھذه ویتطرق إلى نقاط جمیلة ی.  الشیخ درجات موالناهللا  اعلى. تكبرھم اإلسالم بسبب با أن الدول األوروبیة الیوم ال تقبل كم
یوصلك العلم الذي ، فلماذا ال  تقول أنك تحكم العالم، و ، كتبت كتبا ملیئة بالصفحات ذكي ك. بما أنك ذكي وتقول أن التفاصیل الدقیقة

 . جدا متكبرونإنھم  ،الشیخ موالنا حضرة كما یقول ؟  إلى هللا ھتملك

. حتى الطفل  مقارنةال، ال یمكن حتى  . بعیدا عن ذلك . یقولون إنھ ابن هللا سالم الذي ولد من حضرة مریم ابن هللال علیھیدعون عیسى 
؟! البشر  ، إنسانعز وجل هللا  حضرة،  الكون بتسمیة خالقإلستمرار ا م. كیف یمكنك ھذه القضیةبقبل یفكر ال یمكن أن الذي لدیھ أدنى 

قلت  أنت " . لیس ھناك شيء من ھذا القبیل مع أي شخص جدالال یدخل في ل . حضرة هللا عز وج غبار على سطح األرض وا حتىلیس
ن أن القرآن ھو معجزة حتى . یعرفو . ھو على عكس أي شيء آخر . القرآن معجزة ". یحدث حادث ویسكت الجمیع قلت ذلكأنا ھذا و

 . یوم القیامة

أكثر من  إنھ. ھم جمیعا ، ھذا المثال یسكتالحقیقة ؟ في  . ھل یأكل هللا الطعام ویذھب إلى الحمام الطعام ونسالم وأمھ یأكلال عیسى علیھ
 عبد"أنا  "أنا إلھ". قال لقی. لم  دین حقیقي ھوسالم ال علیھعیسى الذي جاء بھ . الدین  . مفتوح بھذه الطریقة الواضحة كاف بالنسبة لھم

 ومن هللا التوفیق . . مانیاإلعلى  نغادر ھذه الدنیاجمیعا أن  یرزقناهللا". هللا 

		. الفاتحة 
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