
 

 

    

	یسخر هللا من الذین یستھزؤون بالحقیقة

 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

 یقول هللا عز وجل أعوذ با: من الشیطان الرجیم

ا َكانُوا بِِھ  ن قَْبِلَك فََحاَق بِالَِّذیَن َسِخُروا ِمْنُھم مَّ یَْستَْھِزُؤونَولَقَِد اْستُْھِزَئ بُِرسٍُل ّمِ  
. یسخرون وال یحبون انبیاء هللا  ھذا یحدث لجمیع األنبیاء صلى هللا علیھ وسلم في القرآن الكریم "لنبینا  لوج یقول هللا عز

 ". والكالم الذي انزلھ

.  هللا من عند حقیقةال". ألن الحقیقة ھي منھم  هللا الناس ثم سخرمن سخروا  ألولئك الذین یسخرون " وجل هللا عزیقول 
". ال  أفضلبشكل فعلنا ذلك  " ینقائل وفقا آلرائھمأشیاء ال یحبون ذلك ویفعلون .  ، والباقي حلم وخیال والحقیقة ھي فقط معھ

ھم، من . یعارضونھم ویسخرون ، واألنبیاءل وج ، والكتب السماویة القادمة من هللا عزوجل  حبون األوامر القادمة من هللا عزی
 . وفي اآلخرة سیسخر منھم في الدنیا. یسخر منھم هللا سأن یقول في النھایة  لوج هللا عزولكن 

ھذا ل.  . بل إنھم سخروا من األنبیاء منذ البدایة . ھذه لیست قضیة حالیة طریق هللا من الذین ھم علىكما أنھم یسخرون دائما 
. لیس ھناك ما یخجل من أولئك  . ال داعي للقلق ال داعي للخجل.  السبب المسلمین العادیین أحیانا یشعرون بالضیق أو الخجل

 ویسخرون. اضحوكة  من أنفسھماشخاص یجعلون . ھم  : یعارضون هللاإنھم ال یخجلون .  الذین ھم على الطریق الصحیح
 . من الناس

"ھل ھذا ما كنا یسألون .  السنیضحكون عندما یرون كبار ، " . ھذا أفضل وأفضل فضلاأل نقدمنحن دائما  "ون في حین یقول
. إن  جمیلال طریقعلى الالناس دل ت.  یرتغت ال ھي نفسھا وأبداوجمیلة هللا . أوامر  ، فإن أوامر هللا ال تتغیر ومع ذلك ؟" نفعلھ

.  لیس لھ نھایةشر، وھم على طریق ال، وھم في مھانون دائما  ا. وأولئك الذین ال یلتزمون بھ أبدا یُھانونال  االذین یلتزمون بھ
 !علینا أن نكون حذرین 

ما إذا  اعرفوا.  معھم واتتفق ال.  أولئك الذین ھم على الطریق الخطأمع دون علم من عن علم أو أحیانا  یتفقونھناك أشخاص 
فعلتھا ء مفتوح إذا كانت ھناك أشیا المغفرة. باب التوبة وطلب  نفسك وفقا لذلكسب ا، وح هللا أم ال من كان شيء ما ھو أمر

 ". المغفرة. نتوب ونطلب  دون علممن لقد ارتكبنا خطأ  " عندما تقوللك هللا . یغفر عن غیر علم 

. لیس لدینا ما  ن تخجل من أي شخصأل داعيھناك  . لیس إن شاء هللا عباده الصالحینعلى طریق األنبیاء مع  ونكونهللا یغفر لنا جمیعا 
 . حفظنا هللا. لإلھانة ھم دائما في العار ویتعرضون إن. الشیطان ھم أولئك الذین ھم مع  أن یخجلوایجب علیھم . أولئك الذین  نخجل منھ

	الفاتحة .ومن هللا التوفیق . 
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