
 

    

 

 عالم الكفر

بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 بسم هللا الرحمن الرحيم أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

ُ َخْيُر اْلَماِكِرينَ  ُ َواّلله  َوَمَكُرواْ َوَمَكَر اّلله

 
 الذين أولئك.  هللا خداع ويحاولون أنفسهمب بشدة يعتقدون الناس هؤالء" وجل  عز هللا يقول ." ال َماِكِرينَ  َخي رُ  َوالّلُ  الّلُ  َوَمَكرَ  َوَمَكُروا   "

 ". أنفسهم على هللا مكرهم حولي.  أعلم هللا ، سيفعلون ما أفضل يعرفوجل  عز هللا. اء ذكيأ أنفسهم يظنون خداعال يحاولون

 يريد ،" الجحيم إلى سأذهب "يقول ألنه.  الصحيح الطريق نع البشر ليخرج ولكن، ليس ما هو أفضل  به يقوم شيء هديل ليس الشيطان

عز  هللا هيقول ما ولكن هيريد ما ليس ولكن. ا واحد حتى يترك أن يريد ال ، كلال يريد.  حسده بسبب الطريقة بنفس معه الجميع يأخذ أن

 . سيحدثوجل 

. متوحشون   همإن " مثل األعذار وكذلك يختلقون. موجود فيه  مكان أي فياإلسالم  هاجمي الكفر عالم كل ما يُرى أن. آخر الزمان  اهذ

 ، الرحمة دين هو اإلسالم. ليسوا بشرا  والذين المتوحشون هم ، الكفر عالم ، أنفسهم هم.  كذب هو يقولون ماأن  حين في. ا "بشر واليس

 نع يعرفون ال.  اآلخرين في اإليمان مثل شيء هناك وليس ، اإلسالم في هو اإليمان.  سيُسألون عنه شيء كلو ، قانون له شيء كل

 .التي يفعلونها  حيللل اآلخرة وفي ،الدنيا  في ، هنا وندفعسي هللا شاء إن لذلك.  شيء كل عن وجل عز هللا سيسأل. الحساب وما الى ذلك 

 ألننا ضرر أيب لن نُصاب هللا شاء إنإنه آخر الزمان وهي أمور متوقعة . .  هللا عند من قدر هي العالم في تحدث التي واألمور الحوادث

 ، خوف وال ، ضيق لديهم ليس اإليمان أهل ، لذلك.  رحمته نطلب.  هللا إلى وذاهبون هللاعند  من جئنا لقد.  شيء كل ونعرف مخلصون

 . مكان كل في يغلي العالم.  يأس حالة في الناس من آخر نوع هناك فإن ، ذلك ومع.  حزن وال

 شاء إن العالمات ولكن ، هللا قدر نعرف ال ؟سيظهر  متى. راحة  أكثر نكون إن شاء هللا بحيث الصاحب يرسل هللا.  اإلسالم ينصر هللا

 عن ويتحدث العدل عن يتحدث كلهكفر ال عالم.  نراه مال حزينونطبعا  ناألن ،المريحة  األيام تلك نصل الى هللا شاء إن.  جدا ةقريب هللا

 . تريد كما كفار ليسوا الذين أولئك معاملة ويمكنك ، بشر الكفر أهل أن يعتقدون. بشر  همأن فقط أنفسهم ويعتبرون ، اإلنسانية

 مع وهم به يؤمنون ال الذين أولئك. الصالحين  يساعد هللا. صالح  غير هو ومن الصالح هو من يعلم هللا.  أعلم هللا ، قلنا كما ، ذلك ومع

 . هللا شاء إن اإلسالمي والعالم ، بلدنايحفظ  ،يحفظنا  هللا.  بهماقعسي هللا بالتأكيد.  هللا أعداء هم الشيطان

 . الفاتحة
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