
 إعالن هام

 والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا على

 فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا

 .الجمعٌة 

 قال هللا عز وجل فً القرآن الكرٌم : أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ٌْنَ  فَأَْصِلُحوا ِإْخَوة   اْلُمْؤِمنُونَ  ِإنََّما"  ٌْكُمْ  بَ َ  َواتَّقُوا أََخَو  ". تُْرَحُمونَ  لَعَلَّكُمْ  اّللَّ

ٌْنَ  فَأَْصِلُحوا ِإْخَوة   اْلُمْؤِمنُونَ  ِإنََّما"  ٌْكُمْ  بَ َ  َواتَّقُوا أََخَو .  هللا أوامر اتباع جمٌعا علٌنا واجب إنه".  تُْرَحُمونَ  لَعَلَّكُمْ  اّللَّ

 أن ٌجب للناس الصحٌح الطرٌق واظهرٌ أن ونرٌدٌو الدٌنٌة لشؤونل ةرعا أو أئمة هم الذٌن أولئك خاصة

ُ  أن األوامر ٌجب. األمر  هذا ٌطٌعوا  األفراد.  هللا مرضاة البتغاء ولكن نزهة تلٌس ورحلتنا هذه وهدفنا.  تبعت

 أجدادنا ألن النسب فً إخواننا مأنه على ونحسبٌو الدٌن فً إخواننا سواء حد على )باشكردستان( فراسن حٌث

 نذهب لم.  الناس ضرب أو ،تعذٌب  ، إلهانة هناك إلى نذهب لم.  هللا أجل من أٌضا ناسفر.  هناك من جاؤوا

  . هللا مرضاة هو هدفنا. غٌر ضروري أو قلة أدب  شًء أي لفعل

 نرجو أن. ولكن  لدٌنل نوجاهلنهم ا،  بالدٌن م، ال عالقة له منهم خمسة وتسعون بالمئة،  معظم الناس هناك

أوامر هللا لهم ونقول لهم.  نوصلعنا ٌأتون للزٌارة. لذلك نحن  ونسمعٌ، عندما ٌروننا أو  همعن راض  ٌكون هللا 

. هذا كان هدفنا وال شًء  ، عن نبٌنا الكرٌم والدٌن اإلسالمً ، لماذا ٌعٌشون نشرح لهم لماذا خلق هللا البشر

. سنكون سعداء جدا  عاما سبعٌنهؤالء الناس عن الدٌن واإلٌمان لمدة  ابعدوا.  ا بالسٌاسةن. ال عالقة ل غٌر ذلك

ٌقول  . ، والتعوٌض عن الوقت الضائع من أسالفهم توصلة من اإلٌمان بقٌ بإٌجادسهم قلٌال نأن  ا منمكنتإذا 

بنفس الطرٌقة  ذلكقول ٌ ."الدنٌا وما فٌها  من خٌر لك رجال واحدا إلى اإلسالم تهديأن  ، " هللا سبحانه وتعالى

 نهٌنأو  نؤذي. نحن ال  . ال نذهب إلى هناك للقتال مع أي شخص هدفنا. هذا هو  فً الحدٌث النبوي الشرٌف

  . . هدفنا هو فقط من أجل هللا أي شخص

.  أٌضا سامحناهم ونحن ، همٌعفو عن هللا.  الٌوم ذلك فً المسجد فً األصدقاء بعض مع األمور بعض حدثت

 مانعرف  أٌضا نحن هللا شاء إن. الشًء  نفس أٌضا لدٌنا أن حٌن فً.  فهم سوء ولدٌهم المسلمٌن إخواننا همإن

 هؤالء مع تفاهم سوء حدث.  المدرسة فً أٌضا درسنا.  والحرام والحالل ،هً المعصٌة  ما ، الشرك هو

 الكالم، خالل من ٌفهم شًء كل. ون تحدثٌ ماعند بأدب ٌتحدثون وربما األدب من المزٌد ٌرزقهم هللا.  األصدقاء

 سوءب واؤجا. صحٌح  وقلناه تكلمنا عنه ما كل ، هللا بإذن . ةواضح خطأ على هو ومن حق على هو من حقٌقةو

 هللا.  هللا سبٌل فً ذلك األصدقاء هؤالء فعل ، أخرى مرة. الكفر إلى الناس سحبن كنا لو كما وناوهاجم فهم

 الحدٌث فً ٌقول"  سنة سبعٌن عبادة من خٌر ساعة تفكر " . هللا شاء إن أفضل تفكٌرو أفضل فهمٌرزقهم 

ٌْنَ  فَأَْصِلُحوا ِإْخَوة   اْلُمْؤِمنُونَ  ِإنََّما" هللا تعالى فً اآلٌة الكرٌمة  قولٌو.  الشرٌف ٌْكُمْ  بَ َ  َواتَّقُوا أََخَو  لَعَلَّكُمْ  اّللَّ

 لقد.  لخٌرل ذهبنا ، معٌن لشر هناكالى  نذهب لم ، قلنا كما.  هدفنا هو هذا.  البداٌة فً ذلك ذكرنا"  تُْرَحُمونَ 

 جمٌع فً ، العالم حول إخوانناعلى  بجولة قٌامال هو هدفنا.  الشٌخ موالنا على انتقال عام من أكثر مضى

  . ما مكان فً نوموصل مأنه لهم بٌننل أٌضاو.  سعداء ونجعلهم ، نحاءاأل

 ذهبنا...  البالد العربٌة أفرٌقٌا، جنوب ، أوروبا أنحاء جمٌع فً ، أفرٌقٌا جنوب:  العالم أنحاء جمٌع فً ذهبنا

 ثالث الى خمس كل مرة أو ، واحدة مرة همنازر.  العالم أنحاء جمٌع فً انإخو هناك.  البلدان من العدٌد إلى

 لن ربما. سبب  له لٌس هذا ولكن.  الجانب هذا فً حاجة أكثر وجود بسبب العام هذا قلٌال أكثر ذهبنا.  سنوات

 هناك ألن.  طوٌلة لفترة الذهاب على ٌنقادر كونن لنو.  المستقبل فً ذلك بعد الذهاب على ٌنقادر كونن



 هللا.  المستقبل فً أفضل بطرٌقة بهم نلتقً هللا شاء إن.  لفهمهم صدقاءاأل نشكر ، هنا من.  تعٌٌناتو اتصاالت

 ٌحب حتى أحدكم ٌؤمن ال.  مسلمال وأخ مسلمال"  ، نبٌنا ٌقول كما.  هللا شاء إن ذنوبنا ٌغفر هللا.  جمٌعا لنا ٌغفر

 .لكم  شكرا. المسألة  هً هذه. "لنفسه  ٌحب ما ألخٌه

  . علٌكم السالم

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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