
 

 

    

	نبي مرسل الیكم

 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

 . أنبیاءلجن أیضا ول،  أنبیاء لإلنسكما أنھ ؟" ھذا یعني  أنبیاء ملم أرسل لكأ:  الجنو نسإلل في القرآن " عز وجلهللا یقول 

تم یاستحق" یقولون "جاء األنبیاء لكننا لم نتبعھم"، لذلكس.  نفسھ لإلعالم عن. أرسل األنبیاء والرسل أحدا  یظلمال  عز وجلهللا 
. ولكن عندما  وأرسلنا آالف األنبیاء إلظھار الطریق الصحیح نظلمكمألننا لم  ونبتعذتھذا األلم و ونعانت. س األلم عانوا. النار 
 ". كذنوب موھاألشیاء التي ارتكبتعلى ا النارفي  العذاب ون، ستعان ذنبكمون ، ھذا ال تقبل

.  . یقولون أشیاء مثل "سمعت مجموعة من األكاذیب ونیقولو وا ذلك، یمكن للناس أن ینكر ، عندما تقول شیئاه الدنیا في ھذ
".  ، لقد أرسلت . یقولون "نعمل أمام هللا عز وج تكذبواأن  كم، ال یمكن لم أفعل ذلك ". ولكن في اآلخرة ، . فعلت ھذا لم اسمع

 !"وا عان " لهللا عز وج الوقت سیقول اھذفي 

.  ، واتباع أوامر هللا محبة هللا،  ھو االعتراف بوجود هللا ان یتعلموه . أھم شيء یحتاجونذه الدنیا الجمیع یحاول أن یتعلم في ھ
 تحونج درستمنھ حتى لو  فائدةتفعل ، فإنھ ال  مل، إذا كذلك  . إن لم یكن إذا قمت بذلك انت محفوظ. ا كل ما في األمر ھذ

 . ، أو إذا كنت أقوى وأغنى رجل في العالم ، وإذا كنت ناجحا في العمل في المدرسة

 یسلمون، وال یحب أولئك الذین ال  یسلمون لھهللا یحب أولئك الذین . إن هللا  یذكري ذال العلم وھ المفیدالعلم ،  لشيء المفیدا
د هللا وهللا یحب ا، ھم عب سیدي . " مكتوب في القرآن الكریم ا. ھذ هللا ال یحب الكافرین وال یحب المشركین إن . بھ ونویعترف
 .نحبھم ایضاھم نحن ال یحب لم. إذا  یقول انھ ال یحبھم لما یجب القیام بھ. هللا عز وج :: ال یمكنك أن تقول  ما الل"، و الجمیع

 ال سمح ، . أولئك الذین ال یحبونھ هللا ھم معمن أن متأكدین. ألن الذین یحبون هللا  بحبھملسنا ملزمین  نا، ولكننتعایش مع ذلك یمكننا أن 
 ومن هللا التوفیق .  . نكون على طریق الحقیقة إن شاء هللاوهللا ".  إن شاء،  نكون مع أولئك الذین ھم مع هللا نرجو ان. مدمرون هللا ، 

	الفاتحة .
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