
 

 

    

 ندم الملحدين

 سيد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم دمحم شيخ

 هنامعنى واحد ب، ولكن  كالم الجهلة إنه.  وفقا ألنفسهم ا  كالم ونيتكلم".  هنا والنارالجنة  ، " هناك بعض الجهلة الذين يقولون

 . في اآلخرةو

 ويحنونهللا  قسم لهمما ب راضينالجنة ألنهم أنهم في ك الدنيا. يعيشون في  هناالجنة بفقط أولئك الذين يؤمنون باهلل يعيشون 

. في  هم في جحيم مستمرإن،  على كل شيء ون، ألن اآلخرين يعترض . ومع ذلك هللا همعلى ما يعطي ونعترضي. ال  رؤوسهم

 . عقابهم على أفعالهم سينالون م، وفي جهنم في اآلخرة ألنهالدنيا الجحيم في 

باللفظ ، يقولون بالكالم . سلبه . يحاول الشيطان  يمان هو الشيء األكرر قيمة للنا اإل.  اإليمان هو االعتقاد في اآلخرة أيضا

. فمن  ول مرةذا الكالم ألسمعنا هعندما . كنا في قبرص  باستمرار ويكررونه،  على شيء واحد ونعتاديالجهلة  للمزايدة ،

 ." هنا والنارالجنة  " "، ذلكب أؤمنال  "قال .  تنظيفهيقوم بجيران المسجد ويضا أحد . وكان أ هللا أن أحد الجيران جاء حكمة

. كنت تعيش بجوار  اآلن أيضا ذلكرأى .  . فمن حكمة هللا مات الرجل قبل سنة حاولنا توضيحه للرجل ولكن دون جدوى

 .وشعر بالندم  ذلك بسببالقصاص العادل على ... حصل بالتأكيد تقول هذا الكالم ال تزال والمسجد 

كل يوم إن شاء هللا.  مع ناإيمان يقوى نرجو ان.  إن شاء هللا ناإيمان نا. هللا ال يسلب يماناإل نااأعطهللا الشيء األكرر قيمة.  نااأعط

 كونوا " لهم القول، وسيتم بعد ذلك  يحدث سيحدث، كل ما يجب أن  . سترتفع جميع الحيوانات يوم القيامة معرفة قيمته علينا

ذلك  في ! الحيوان أفضل منهم" حيوانالكنت مرل  يا ليتني!" سيقولون  باتركنت  يا ليتني "ون يقولسالكفار  هؤالء!"  باتر

 ومن هللا التوفيق . . هللا إن شاء هللا حفظنا.  الوقت

 الفاتحة .
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