
 

 

    

 ال یمكن إطفاء نور هللا
 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

 أعوذ با: من الشیطان الرجیم . بسم هللا الرحمن الرحیم .

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ  ِ بِأَْفَواِھِھْم َوا>َّ  یُِریدُوَن ِلیُْطِفُؤوا نُوَر ا>َّ

". وھذا یدل  هللا بالنفخ نوریحاولون إطفاء  "، یقول " ، كونھم مسلمین اإلسالم إطفاء نوریریدون  " الكریم في القرآن وجلهللا عز  یقول
 . على عجزھم

مع یتفقون . ال  مجموعة 73أصبح اإلسالم أكثر من  وقد.  كلیا ، بائس عندما تنظر إلى العالم اإلسالمي رٍ زالوضع م.  ھذه سنة جدیدة
 ندًرسنحن  . یقولون " الذین یساعدونھم من الداخلمن . ھناك الكثیر  كلھ یھاجم من الخارجالكفر عالم  . أي شيء على البعض مبعضھ

نحن في وضع  ، بالنظر إلى الوضع.  صلى هللا علیھ وسلم، ھو عداوة تجاه اإلسالم والنبي  ". ما یدرسونھ ھو عكس اإلسالم اإلسالم
. وكل ما یفعلھ ھم صرین، ال یزال هللا  أشخاص 5-3، وحتى لو كانوا فقط عباده الصادقین یعطي قوة لقلوب هللا س شاء، ولكن إذا  بائس

 .منھ  ال فائدة . سدى سیكون عالم الكفر

كلھ قد الكفر عالم ؟ ألن . لماذا  ، ولكننا أكثر أمال ھذا العام نحن نأمل كل عام.  ر ھذا العامیتغیسیكون ھناك إن شاء هللا ھذا سنة جدیدة و
 یجب أن یكون علیھم ".كل الظلم .  !" انھم یفكرون "لیس لدیھم الحق في العیش ھاجم اإلسالم قائال "سننتھي منھم

یقع ال أن  یجب،  لذلك.  ، عدالتھم ھي القمع . حتى لو كان یبدو مثل العدالة فقط ظلم.  ، ولیس ھناك عدالة في الكفر عالم الكفر إنھم
ُ ُمِتمُّ نُوِرِه  "یقول .  هللا نور. ال یستطیعون إطفاء  . هللا معنا الناس في الیأس َّtكفر ال، فإن  كما قلنا.  نور ھو اإلیمان با:یسمیھ . ما "َوا

 .ننا ولون تدمیر إیمایحاأیضا داخل ال الشیطان من. جنود  ، إلضعاف إیماننا وإخماده هللا نور. إنھم یحاولون إطفاء  یھاجم من الخارج

. نا إیمان یقوي. هللا  أقوى في ھذا العام الجدید إن شاء هللا سنصبح.  إن شاء هللا ، وإیماننا ال یمكن تدمیرهنور هللا  ال یمكن تدمیر أو إطفاء
 ف مھما كان. لذلك ال تخ ألیام أیضا. إن شاء هللا نرى تلك ا ق. وعد هللا ھو الح اإلیمان لقلوب الناس هللا یعطي عندماختفي یس الظلمھذا 

 ومن هللا التوفیق .  . یتم. وعد هللا سا بائسیبدو الوضع 

	الفاتحة .
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