
 

 

    

	دعونا نكون الى جانب الحق

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

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 َوقَالُوا لَْوَال أُْنِزَل َعلَْیِھ َملَك
ذكر في . آلرائھم . انھم یریدون كل شيء لیكون وفقا  ، فإن الكفار یقولون العكس ویعارضونھ مھما قلت".  وقالوا لوال أنزل علیھ ملك" 

أرسل  كان قد،  كان صحیحا لو؟  ك. كیف یمكننا أن نصدق أنت إنسان مثلنا " قالوا لرسولنا الكریم صلى هللا علیھ وسلم ھمالقرآن الكریم أن
 والقرآن ".رسالة اإلسالم نا لتسلیم اكهللا لنا مل

. عندما یكون تجلیھ ، ألنھم ال یستطیعون تحمل  في شكل إنسان ینزلالمالك یجب أن  ذاكحتى لو أرسلنا مالكا  " لیقو عز وجلهللا 
. من یقبل  وال یقبل الحقیقة یعارض، دائما  دائما عنید الكافریعترضون علیھ وینكرونھ ". ، مرة أخرى س إنسانا مرة أخرى لن یقبلوا

 . ، وضد اإلسالم هللا ، ضد النبي، الكفر ھو دائما ضد  . ومع ذلكالعدل مع الظلم ویرید  المؤمن ال یتناسب.  الحقیقة ھو المؤمن

،  . لذلكتك یریدون إباد.  في ھذا العالمك ال یریدون.  كون محبوبا من قبلھمت. ال یمكن أن  معھم بغض النظر عن ما تفعلھ التأقلمال یمكنك 
. إنھ وعد هللا.  . هللا یساعد اإلسالم ؤمنینهللا مع المإن :  ف. ال تخ مھما كانت الحقیقة وقلھا، ال تبتعد عن الحقیقة  تعامل مع الكفاردما تعن

 .هللا معك طالما أنك ال تبتعد عن الحقیقة وطالما تتبع الحق 

ھذا یعني أنك قد ؟ "هللا  . لماذا ال یساعدني أنا مسلم " وتقولأتي تالوقت ال  في ذلك،  ن طریق هللاععن الحقیقة و تبتعدا، إذا  ومع ذلك
یساعدك .  صل إلى الطریقیحتى الشخص حق كافر، فھو یساعد ذلك من على . حتى لو كان  هللا ال یقبل الظلم إن . عدت عن الطریقتبا

ما ھو حق حتى لو كان علیك أن تقبل ب.  بالظلم العدل وال نقبل، دعونا نقف مع  . لذلك على حقوهللا إذا كنت على الطریق الصحیح 
 ومن هللا التوفیق .  . إن شاء هللا بالحق. هللا یجعلنا من الذین یقبلون  ضدك

	الفاتحة .
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