
 
 
 
 

 
  

 

 ال مفر
 

 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
 

 ، . هللا عز وجل خلق كل شيء هللا معصية. ما يفعلونه هو بال فائدة ما يفعلونه هو  ،ي يجدونها عبادة األشياء التبون ؤمسلمين يبدال غير

)أولئك الذين يغطون  . بالفعل أولئك الذين يرفضونه هم غير مؤمنين . اآلن الناس يرفضونه له. العبادة هي فقط  آخر خالقال يوجد 

يعتقدون أنهم أذكياء ، وطوال حياتهم ، يزعمون أنهم . ال مفر منه إال اليه ، ألنه  هذه قلة أدبضده  أن تكون.  ر(. هم ضدهافالحقيقة ، ك

 ! بوضوح ، كل عالمة تشير إليه وال شيء غيره عالماتههللا يظهر  - . البحث ليس ضروري يبحثون

دين ، الفاس. باستثناء  هللا . كل شيء يعبد . كل شيء يدل على حقيقة هللا ، في الكون ، يشير إلى هللاه الدنيا . كل شيء في هذ ال إله إال هللا

، فقد  تملك عقالال  ا، كل شيء آخر ، على الرغم من أنهالحيوانات كل شيء آخر مثل الحجارة ، األرض ، األشجار ، الحشرات ، 

. أولئك الذين يظنون أنهم مرتفعون ، الذين  يعانون. ومع ذلك ، س هللا أنهم أذكياء يعصونولكن الناس الذين يدعون هذا الجمال ،  التقطوا

 . يعاقبوناهلل ، سبأنا ، أولئك الذين ال يقبلون يقولون هذا 

نهايتهم هي  ، . نهاية اآلخرين أمر مؤسف هلل ، هو محفوظ يسلميعترف بوجود هللا ، يعرف كيف  منيستخدم عقله ،  منلديه عقل ،  من

 ليفر اليها.فرة ، ، وال حتى ح بيت ليس عندهإلنسان ا.  خلق كل شيء هو هللا من. يفرون اليه . ال يوجد شيء آخر ، ال مكان آخر  الجحيم

. أصبح األعمى قادراً على ال فائدة منهم . هللا يهدي الجميع ، إن شاء هللا ، وإال فإن البقية  هللا ففروا الى. يقول  هللا ة هي الىالوحيد العودة

 هللا التوفيق .  ومن . يجب عليهم اآلن أن يفتحوا أعينهم حتى يعبدوه في جميع األوقات ، ويحافظوا على أوامره ، إن شاء هللا ،الرؤية 

 الفاتحة .
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