
 

 

    

 كفر القنوط

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

تسقط في هذا  رثوان الكاتقول ، وحكمة هللا  فر اآلنصيوم األربعاء األخير من  . إنهوتمر على خير  هذه جيدةأيامنا تكون  نرجو أن

 . هللا ال تقنطوا من رحمة. يقول سنا . أوامر هللا على رأالجبابرة . المصائب تصيب  اليوم

 ِ ِة ّللاَّ ْحما  َلا تاْقناطُوا ِمن رَّ

ال  الكفرة. ألن  كفرة، أو أنهم  اإليمان أو ليس لديهم إيمان وفيإما ضع يقنطونأولئك الذين ".  ال تقنطوا من رحمة هللايقول هللا تعالى " 

 ون، ينتظر خيرالهللا  دائما يطلبون من، ون الحقيقيون المؤمن،  الذين لديهم األمل. أولئك  . ليس لديهم أمل ه أبداونقبليباهلل وال  ونؤمني

هم  القانطون كليا. أولئك  وتقل آمالهم قانطين ونضعف يصبحكلما  ،ضعيف  إيمان ، أولئك الذين لديهم . ومع ذلك باهلل ون، ويؤمن الخير

 . بالنسبة لنا الى خيركل شيء يتحول لذلك . نتوقع الخير  . نتوقع الخير من هللاتقنطوا : ال  أمر هللا إنه. إيمان عندهم أولئك الذين ال 

هذا ل. نعمة ال مونهم محرومون منسيهذا السبب ل .لهم نعمة الممنوحة بال، ألنهم ال يعترفون والكفرة إليمان قليلي ايكون الشر ل نرجو أن

حيث صا كبيرة خير وأعطانا فرفعل أعظم  وجل . هللا عز الشربالخير  ويردأي شيء بيعني من ال يقبل  الكافر. كفار هللا  يسميهمالسبب 

هذا  أنه ليس عندهم. حتى  إيمان في قلبك وفمكلديك يكون . فقط أن شراب طعام وال . ال يريد  ال شيءه . وما يريد هتيضعنا في جنسأنه 

 . أنواع المشاكل والكوارثكل هللا ب يصيبهمذلك الوقت في . ويستمرون 

. بالصحة  يتمتعوايمكن أن ، و . يمكن أن يكون لديهم الكثير من الثروات والممتلكات كما يحلو لهم اإليمانعدم ، الكفر وأكبر مشكلة هي 

طلب الخير من هللا نهللا و كل شيء من أن نعرف بحيث،  إيماننا ويقوياإليمان الحقيقي  يرزقنا. هللا  فائدة في اإليمانال. من ذلك  ال فائدة

 . إن شاء هللا

نرجو ان تنزل .  نزل اليومت مصيبة 70،000. نرجو ان ينزل عليهم . ه على الكفار والجبابرة شرو، خيره لنا ، إن شاء هللا يكون  اليوم

، ولكنهم اآلن من السابق  كانوا يهاجمون. لقد  . ألنهم يهاجمون اإلسالم هللا لهممن . هناك صفعة بنادق ليس لدينا أسلحة أو كلها عليهم . 

 ومن هللا التوفيق .  . ، هللا معنا . هللاللقنوط المجال  وا، يجب على المسلمين ال يفسح . لذلك يذهبون بعيدا جدا

 الفاتحة .
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