
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ِ َمَع اْلَجَماَعةِ   یَُد �َّ

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم یقول
 ُضھُ بَْعًضااْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنیَاِن یَشُدُّ بَعْ 

 

ون عندما یكون مالمؤمنین یجب أن یساعدوا بعضھم البعض. ألنھ نّ إیقول نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم 
 ر.ثُ كُ  وا، یجب أن یكونما عمل، ال فائدة. لكي ینجح  متفرقین ون. عندما یكونوخیرھناك قوة  مجموعین،

علیھ وسلم یتحدث عن ھذا. یجب على الناس أن  بیت بحجر واحد. نبینا الكریم صلى هللاال یمكن بناء 
یلتزموا ببعضھم البعض حتى یتم عمل األشیاء الجیدة ولكي یكون ذلك وسیلة للخیر. سیكون خیًرا ألنفسھم 

 ولغیرھم من المؤمنین.
 

 مادیا ،، فعلیھ أن یساعد اآلخرین أیًضا. لمساعدة المحتاجین من جمیع النواحيماعندما یفعل المؤمن شیئًا 
یجب على المؤمنین التمسك ببعضھم البعض حتى  ".اعتصموا" . یقولهلالج لج وهللا ملسو هيلع هللا ىلصالكریم  نبیناأمر  ومعنویا

، فال فائدة لھم أو لجماعتھم / مجتمعھم أو للمسلمین اآلخرین. عضھم البعض. عندما ال یفعلون ذلكیدعموا ب
 لمؤمنین.ل اً صالحیكون  لخیرعندما یجتمعون ل

 

، یكون ذلك من أجل ك من أجل الخیر. في معظم األحیانال یفعلون ذل الكفار، عندما یجتمع خالف ذلك،
نشرون الفتنة یریدون أن یفرقوا المؤمنین وال یریدونھم أن یجتمعوا. ی ،ومصالحھم الشخصیة. لذلك نفوسھم

إال  وما ھ المنفعة، یجلببالغیرة والحسد. الحسد ال  یشعرونبینھم، إذا كان أحدھم جیدًا  .والفجور بینھم
علیھم دائًما أن ، ر المؤمنون قلوبھم منھطھّ من أكثر الصفات التي یبغضھا هللا عز وجل. لكي یُ  إنھخسارة. 

، یةان، ستضعف قوتھم الروحوا الخیریة. إذا لم یفعلانروحقوة  هلالج لجهللا سیعطیھم یفعلوا الخیر لآلخرین. 
 وسیكونون في الخسارة. حفظنا هللا.

 

ِ َمَع اْلَجَماَعةِ " یقول ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  مع  بلالمجتمع. لیست مع الفرد ، الجماعة القدرة اإللھیة مع. ید "یَدُ �َّ
لذي ا اإلجتماع. إن ذلك ولكن هللا عز وجل یحب اإلعتصام واإلجتماع،الشیطان ال یحب  ،المجتمع. لذلك
ِ  لمرضاة ھواْلُمْؤِمنِیَن  إجتماعیختلق المنكرات لتضلیل الناس.  والذي ئجتماع سیإھو  یحبھ الشیطان َّ�

النظر عما إذا كانوا مسلمین أم ال.  ضّ غَ، بِ الناس. إنھ لجمیع الناس وخیرالمسلمین  لخیر ،لخیرھمإنھ  .هلالج لج
ومن هللا  حفظھم من الشر.هللا ی. ومجالسنابارك في جماعتنا هللا یللجمیع.  خیرإن مجتمعات المسلمین 
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