
 

 

  

 أكبر ظلم

 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

 جعليجعل الشمس تظهر في منتصف الشتاء وي، يمكن أن  ". إذا أراد هللا يريديفعل ما  لوج هللا عز "يقول ".  يفعل ما يريد" 

، أو ال يعترف به به  شركي. اإلنسان إما  . يفعل كل شيء . هو الخالقعليه . ال شيء صعب  أكثر من الصيف حرارتها

 طبيعة".ال"إنها  بالقول معصيةويرتكب 

 لكي يعود. يحدث ذلك  هذه األوقات والمصائب فيهذا السبب هناك الكثير من الكوارث ل.  ، هو الخالقسبحانه وتعالى هللا 

أولئك الذين ال يؤمنون ب. هللا ليس رحيما  ال يهتمون بهالذين ب . هللا ال يهتم اإلنسان ال يقبل ال يزال، ولكن الى وعيه اإلنسان 

. أولئك  . هو الذي منحنا جميع أنواع النعم ". ألن هللا قدم كل شيء تم ضد هللايهو الذي  ظلمأعظم  " . يقوليظلمون به ألنهم 

 ، والين قلق ونصبحي،  ظالمين. المشاكل ال تتوقف أبدا عن أولئك ال بعد ذلك غير شاكرين وظالمينالذين ال يقبلون يصبحون 

 . راحة البالبأبدا يشعرون 

هذا ما ".  األطفال كمشكلة وسيكون، مصائب المطر سيهطل  " ناالزم آخرعن  الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينالذلك قال 

يكونوا هللا حتى  اطع،  جيد يكونوا بحالهذا السبب إذا كنت تريد عائلتك وأطفالك أن ل.  سيحدث ألولئك الذين ال يطيعون هللا

كلبا من إطعام طفل  ترعىمن األفضل أن  " الكريم ين يقول نبينامفيد ون غيركونوي. فعندما يأتي األطفال  لك ينمفيدأطفالك 

 . يمكنك أن ترى حقا. هللا نا، حفظ ". معاذ هللاآخر الزمان في 

كر نرجو ان ال يمحى ذ.  نكون دائما مع هللا نرجو أن.  شاء هللاحظة إن لفصل عنه حتى لنن ال أنو، يهدينا جميعا ، هللا  لذلك

يحمي هذه الدول و.  هؤالء الناس يهدي. هللا  هللا حفظنا،  يقع في الكارثة الغفلة. الشخص الذي يقع في  من قلبنا ، اسم هللا هللا

  .من هللا التوفيق و . إن شاء هللا اإلنس شياطينومن  الشيطاناإلسالمية من شرور 

 الفاتحة .
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