
 

 

    

 سينتقم هللا منهم

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

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 .

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم . بسم هللا الرحمن الرحيم .

َر بِآيَاِت َرب ِِه ثُمَّ أَْعَرَض َعْنَها إِنَّا ِمَن اْلُمْجِرِميَن ُمنتَِقُمونَ   َوَمْن أَْظلَُم ِممَّن ذُك ِ

 ه" أولئك الذين يسمعون آيات هللا وأوامر يقول وجلهللا عز ". ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ومن أظلم"

أولئك الذين يتصرفون . " نالمجرمونتقم من هؤالء ن. س من هذا الشخص ظلما. ال أحد يمكن أن يكون أكثر جبابرة  ا همهعن يبتعدونثم 

 نتقام هللا.إ واتفلت من العقاب. استحقالو الهرب هميمكن أنه واعتقدال يأن  يجب،  أوامر هللا ويعصونهللا  ضد يقفون، الدنيا مثل فرعون في 

. يريدونأكبر عدد ممكن من الرجال يدعمونهم كما لديهم يمكن أن يكون . بوال يوجد مكان للهر.  بإسمه المنتقم ممنه عز وجلهللا سينتقم 

الماليين من الرجال والعالم كله يمكن أن لديهم ، يمكن أن يكون  . خالف ذلك مهم هو محبة هللا وتطبيق أوامر هللا. ما هو لهم  قيمة ال

 . فائدة من االبتعاد عن أوامر هللا وااكتسب مأنه يظنون. دعوهم ال لذلك  ، ال قيمة يكون معهم

تحقيق مكاسب دنيوية يمكن معك لهو الشخص الذي .  فيد أحداتال  الدنيا. وا لها حسبيولم  النهايةفي  يفكرواألنهم لم  الناس غافلونهؤالء 

 لكيعند سماع أوامر هللا  تستخف باألمر. ال  غفلةلتالي ما يفعله هؤالء الناس هو . وبا شخص آخر لتحقيق مكاسب دنيوية الىذهب يأن 

 . إليك واإلنتقام سيصل،  ضدها تقفو، ال يوجد مكان للهروب إذا  . خالف ذلك جيدة تكنهاي تكون

ولكن ليس هناك  يهربون. في بعض األحيان  نتقاملإل خلفهم. يذهبون الدنيا في  منه ونالناس شيئا سيئا لشخص ما ثم يهربيفعل أحيانا 

 ناأثناء وجود حذرينعلينا أن نكون ،  لذلك.  هعرقليادر على كل شيء وال شيء يمكن أن . انه ق . إذا قال هللا تعالى ، يفعل مفر من هللا

 الناس يمكن حفظ الرحمن الرحيم . هو،  . ومع ذلك . هللا أكبر وال شيء يمكن أن يقف أمام عظمته ال تعمل مع هللاالبلطجة . الدنيا في 

 ومن هللا التوفيق . . إن شاء هللا الحال ذلكضعنا في ي. هللا ال نتوب . دعونا بالتوبة فقط نتقام من ذلك اإل

 . الفاتحة
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