
 
 
 
 

 
  

 

 الكافرون
 

 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
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 َوَمن يَْبتَغِ َغْيَر اإِلْسالَِم ِدينًا فَلَن يُْقبََل ِمْنهُ 
  

 ".فلن يقبل منه  ومن يرغب بغير دين اإلسالم تقول اآلية "
 

. مثل هذه األعمال تجعل  هللا عندمقبولة  فات الجيدة ألولئك الذين يتبعونه. جميع التصر نزله هللاادين اإلسالم هو آخر دين 
 . ، ويقبله هللا مقامه يرتفع

 
 أو الكبار والدكثير منهم ، األشيء ، ثم النفس اليقول ما يسمى زكي ".  أنا ال أؤمن " قولتأن  الموضةفي الوقت الحاضر ، 

 جدوى؟؟ هل يمكن عمل الخير دون . لماذا تفعل ذلكاو ذاك في وقت الحق ، يقولون أنهم يفعلون هذه  ."أؤمن"أنا ال  ونيقول
. أنت ال  دينبلدين أو يقبلوا  يسلموا. إنك تضر اآلخرين حتى ال يؤمنوا باهلل ، حتى ال  يعود إليك الفعل كضرر في النهايةس

. ما يأكله هو مضر نفسك ، فكيف يمكنك مساعدة أي شخص آخر؟ هو نفسه ليس سوى حتى  تفيد. أنت ال  أي شخص تفيد
، وأفعاله  ينال عليه أجرمن المؤمن  عمل صغيرضر. ومع ذلك ، مكل شيء ،  سيره مضر ، هو ضرر هما يشرب ، ضرر
 . مقبولة

 
. عندما تكون عيونهم مفتوحة ،  ر ال يدع الناس يفتحون أعينهم. البعض اآلخ ، أغلق العالم نفسه على الناسآخر الزمان ألنه 

أذكياء إما محرجون ، أو ال يقبلون على اإلطالق.  نهمبأ يعتقدونتفتح عيونهم فقط على الشر أو الكفر. هؤالء األشخاص الذين 
لم يمنحه أي شيء  -شربه ، أكله ، . كل ما قد قرأه وبحث عنه  سبب الضرري؟ كما قلنا في وقت سابق ،  ومن ثم ماذا حدث

 . ضررالسوى 
 

مزاج لوقت يظهر المجنون . أحيانًا  ال يقبل الذكاء. الشخص الذي يفتقر إلى  . الذكي يقبل الحقيقة للناس الذكاء يرزقهللا 
 عندهمع الذي . يعلم المرء أنه ال توجد حاجة للتحدث أو المجادلة  ال جدوى من التحدث إلى رجل كهذا طوال اليوم - قصير
 داعي. ال  . ال تجلس معهم اهلل هم نفس الشيءب. أولئك الذين ال يقبلون  . ليس لديه عقلبشيء  ال يعرف أو يقبل -مزاج 

 . مجنون شخص. الشخص الذي يرفض دين هللا هو عقل عندهم ال  س ، ألنهللتحدث مع هؤالء النا
 

ومن هللا  . . نرجو أن يبقى إيماننا سليًما ، إن شاء هللا ة القرآنظ. هللا يحفظ حف المسلمون األوالد، اإلسالم ،  والداأل -هللا يحفظنا جميعا 

 التوفيق . الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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