
 

    

 

 الذين يفهمون هم صابرون وشاكرون

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

حمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز الداغستاني ، شيخ م

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 شيء هناك ليس. (وننكري) يلعنون يفهمون ال الذين وأولئك نشاكرو هم يفهمون الذين أولئك.  هلل الحمد ،نِعمه  وجل كل عز هللا نااأعط

 . آلخرةل تركهميو ، يستحقون ما منحهمال ي ، رحمتهب يعامل الناس هللا. كماال  أكثر هللا خلقو. ه هللا خلق قد ما في ناقص

 وذاك، هذا ، لهم أعطيت التي والثروات".  يظهرون عليها ومعارج فضة من سقفا لبيوتهم بالرحمن يكفر لمن لجعلنا " تقول الكريمة اآلية

 وال ، هللا يعصون الذين الناس ، الناس هؤالءب واعتقدت ال. يطيعوها  لم التي ألوامرا نا وععنه ونيجيبس ، اآلخرة في.  فائدة لها ليس

 هؤالء".  العبد من خجلن وال هللا نخاف ال " يقولون.  الشيطان من أسوأ انهم ." هللا أخاف إني " يقول القيامة يوم الشيطان حتى. تتبعوهم 

 . اآلخرة في ذلك على ندموست ،ا مدمر وتكونالدنيا  في ندمست إذا سرت خلفهم. وهم تتبع ال.  القبيل هذا من الناس

     عز وجل هللا يقول.  هللا وال نعصي هللا نا اياهاأعط على النعمة التي شاكرين نكون دعونا. من أجل األمور الدنيوية  الدنيا إلى نأت لم

َ  أَِطيعُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا " سُولَ  َوأَِطيعُوا اّللَّ . كفر  ضده الثورة ، هللا طريق على السلطانأن  طالما ) السلطان (." ِمْنكُمْ  اأْلَْمرِ  َوأُْوِلي الرَّ

 .آخرتهم  ضيعواي وال دنياهم وادمري ال يجب أن: وا ينخدع ال يجب أن.  أيضا ذلك ايعرفوأن  المسلمين على يجب

. هم الفائزون هللا يتكلون على الذين أولئك. هذا الزمان فتنة من المسلمين يحفظ هللا. نفهم  أن يمكننا بحيث جيد هو ما فهم جميعا يعطينا هللا

 أم صابرين كنتم سواء " وجل عز هللا يقول القيامة ، يوم النار في سيُقذفون الذين اآلخرين فإن ذلك ، ومع. أجرهم  والصابرون سينالون

 له ليس الصبر أو تصيحون ، تصرخون ، كنتم سواء صابرين ، كنتم إذا ما يهم ال. هللا  ضد يثورون الذين ألولئك الجبابرة ، ألولئك" ال 

 الكفار ، اتبعت إذا ذلك ، خالف. وستنال أجرك  العالمين ، رب هلل شاكرا   ستكون صابر قليال ، ستكون. هنا  الصبر. القيامة  يوم فائدة

 .آخر  شيء أي ليس لديهم. بائسا   ستصبح

 هللا ". أخاف " سيقول الجحيم الشيطان يدخل عندما

 ."أحضرتني الى هنا  أنت لكن "

 ".ال تتبعني  أن كان يجب "له سيقول 

 . هللا أوامر عاتب. نفسك  تتبع وال ، الشيطان تتبع ال ، تتبعهم ال ، الكفار تقع في شرك ال.  جيدال الطريق لنا أظهرو العقل هللا نااأعط

 ومن هللا التوفيق .

 . الفاتحة
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