
 
 
 
 

 
  

 

 فرعون ونمرود
 

 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
 

لكن في أغلب األحيان يكونون ومنذ تأسيس هذا العالم ، كان هناك أنواع مختلفة من الناس. أحيانًا يكونون أشخاًصا طيبين ، 

من  الكثيرى مكان هللا عز وجل وتعتبر نفسها هللا. لقد جاء االستيالء عل النفس، تحاول  نفسهمسيئين. ألنه عندما يتبع الناس 

أولئك في  ظلم. لقد وقتأتي أسوأ سي، و نازمال آخروالفراعنة ، كما جاء وذهب العديد من أمثالهم. نحن اآلن في  ةدراالنم

 ظلمالعالم بأسره. لذلك يستمرون في  ظلماآلن لديهم القدرة على  لكنو،  ابعد من ذلك ىماضي شعوبهم ، ولم تصل أيديهم إلال

 العالم.

ا   َهّٰٓ ا اَنَُّهما قَاِدُروَن َعلَيا لَُهّٰٓ يَّنَتا َوَظنَّ اَها ُرفََها َوازَّ ُض ُزخا َرا  َحت ّٰٓى اِذَّٰٓا اََخذَِت اْلا

ِس   َما ا َكاَنا لَما تَغاَن بِاْلا ا فََجعَلانَاهَا َح۪صيدا ُرنَا لَياًلا اَوا نََهارا ا اَما  اَٰتيَهّٰٓ

أمرنا لياًل أو نهاًرا ، ها أتييكما تبدو األرض في أفضل حاالتها ، وجميلة ، ويعتقد أهلها أن لديهم سيطرة كاملة عليها ،  "ثم

 كما لو أنها لم تزدهر باألمس!" نحصدهاو

في الحقيقة هذه اآلية من القرآن الكريم تعطي الوقت للناس ، ألنهم يقولون ، نحن نسيطر على كل شيء ، نحن نتحكم في كل 

اليوم يسيطرون على العالم كله ، ويعتقدون أنهم يستطيعون فعل أي شيء يريدون ، ويمكنهم فعل  ةردافراعنة ونمشيء. اآلن 

، ويحاولون تغيير مخلوقات هللا عز وجل. إنهم يحاولون تغيير العالم ، ويفكرون في  . إنهم يغيرون أشياء كثيرةيشاؤونما 

أي قيمة في نظر هللا عز وجل. في ليلة واحدة ، يستطيع هللا عز وجل  مك ، ليس ألي منهأنفسهم على أنهم شيء مميز. ومع ذل

هللا عز وجل.  قدرةيعارضون اليوم د يرانمفراعنة و .ةكن موجودتلم  االمحاصيل ، وكأنه حصدأن ينهي كل ما يفعلونه ، مثل 

زال مستمر حتى اليوم. هؤالء هم ذريته وعشيرته الذين ما زالوا يعطونه الفضل. يه ال لنمرود هو أسوأ من فرعون ، ونس

يتخلص منهم أيًضا ، وكل ما فعلوه لكن هللا عز وجل سو -هؤالء من نسله ونسبه  -ال يحترمونه. أمثال نمرود  ،ذهب فرعون

. عندما يصل هذا للظلمهناك نهاية  الظلم ال يدوم ،سيكون كما لو أنه لم يتم على اإلطالق. ستبقى مثل المحاصيل المحترقة. 

 إلى ذروته ، فإنه ال بد أن ينتهي ويختفي. الظلم

 م. عندها فقط سيتم االنتهاء منهعليه السالماإلمام المهدي  صلى هللا عليه وسلم ، الكريم نبيناذكره  وليا ،هللا عز وجل سيرسل 

هم نتفت ،وتنظيفها. حتى ذلك الحين ، بالطبع يحاولون القول إننا فعلنا هذا ونحاول القيام بذلك ، إنه فعل هذا وذاك. هذا لن ينتهي

حتى ال يترك أي كافر في هذا  زيلهموي، فإنه سيقضي عليهم  يرسل هللا عز وجل اإلمام المهدي عليه السالمستستمر. عندما 

 وأجرهم سيكونفي أمان ،  ونبرانبلغ تلك األيام بأمان إن شاء هللا. إنه قريب اآلن إن شاء هللا. الص يجعلناالعالم. هللا عز وجل 

 الفاتحة . . من هللا التوفيقو إن شاء هللا. ويحفظناإيماننا يقوي عظيم إن شاء هللا. هللا 
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