
 
 
 
 

 
  

 

 عالم الكفر
 

 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
 

. هؤالء الناس الذين هم  يقبلها هللا. خدمتنا ليست مهمة ، ولكن  . إن شاء هللا ، كانت خدمة الحمد هلل عدنا سالمين من المملكة المتحدة
الكفر  يتعايش. ال يمكن أبدا أن الحقيقة كذلك هو في و. يسمونه عالم الكفار ، الى ذلك حاجة بمسلمون بالفعل ، أو أصبحوا كذلك ، 

 القضاء علىيرغبون في  -. أولئك الذين يتبعون الشيطان والذين ال يتبعونه هم في حالة حرب  . دائما يقاتلون بعضهم البعض واإليمان
لن ينجح من خالل الحروب ]الفعلية ، العلنية[ ، ]وهم[ يحاولون ذلك . في المائة سنة األخيرة ، أدركوا أن ما خططوا له  بعضهم البعض

ويريدون أن يكونوا دولة هم أن يضيعوا يريدون.  أولئك الناس الذين يعيشون هناكمن ايمان ودين . يريدون التقليل  اآلن من خالل الخداع
 . ك عندما يكون هناك مؤمنون بينهم ، فإنهم يكرهونهم بشدة. بالطبع يريدون أن يحدث هذا ]في[ العالم بأسره ، لذل دون إيمانبموحدة 

 
الصغار والكبار ، ولكن هللا مع المؤمنين ، مع أولئك الذين لديهم  األوالد. اآلن يزعجون  إنهم مشغولون بالعديد من أنواع الحيل المختلفة

تم ت. إما س ضد هللا في الخراب ، ال شيء آخر ممكنهم الذين . أولئك  . أولئك الذين هم مع هللا منتصرون . هللا يساعدهم بالتأكيد إيمان
الوضع  أن ون. يفترض . يقضون وقتهم بحزن وقلقاآلخرة وال في  في الدنياسعداء ال  ايكونولن وحفظهم من هذه األشياء ، أو  هدايتهم

 من ذلك . كون هناك فائدةت، ]و[ حتى لو تمكنوا ، لن  القضاء عليهم. ال يمكنهم  اآلخرين القضاء علىسيكون أفضل بكثير عند 
 

. قبل الوصول إلى هناك ، يموت  . يفكرون في الهروب إلى هناك . يفترضون أنها الجنة . الناس هنا يحلمون بأوروبا أن نشكر هللا علينا
حمد التفكير في األمر ، و. يجب على المرء بهم يتم تخريإلى هناك  واصليعلى قيد الحياة ، ]ولكن[ بعد أن  يبقىاآلخر نصف الو.  نصفهم

. هذا  ، إن شاء هللاالعقل لناس ا يرزق! هللا  . هللا يعيننا آلخرينوتحتاج ل يجعلك تضيعفي أي مكان ، ال  يرزقك. إذا شكرت هللا ،  هللا

 !رزق أعظم 

 
.  يسيرون على الطريق الصحيح ، يعيشون بهدوء ، إن شاء هللا. ألنهم  يمكنهم رؤية الحقيقة ، وال يشعرون بالقلق عقلأولئك الذين لديهم 

 . من هللا التوفيقو.  ، إن شاء هللا تكون دنياهم وآخرتهم سعيدة
 

 الفاتحة .
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