
 

 

    

 إن هللا یحب الجماعة
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

". أینما كان ھناك جماعة جیدة الجماعة ، مع  ، یده مساعدة هللا . "قدسي حدیث  ذا" ھ الجماعة ید هللا مع . " یحب الجماعة عز وجلهللا 
 علیھم التمسك ببعضھم .

"، ولكن  دائما معا كونوا " ". أمر هللا ھوفي اإلتحاد قوة  . إذا كان ھناك وحدة یقول " المجتمع والوحدة في العالم اإلسالمي یدمر الشیطان
من ھذه المھمة بدءا ب اإلنشغال ون عنتوقفی الھم إن.  المسلمین وتدمیرإلى تقسیم  خاصة ونسعالشیطان یوأولئك الذین یتبعون  الشیطان

 . حتى یومنا ھذا واستمروا الكریم نبینابعد 

مھمتھم حیث أن . وھم یقومون بعملھم  ، وشر جدید نفاق جدید، جدیدة  فتنة، وھم یفكرون دائما في أن تظھر لوحدة لإنھم ال یریدون أبدا 
. الكافر ال یرید  الكافر ن مع. ال تك ، غیر مؤمن بالفعل ویعني الشخص الذي ال یؤمن با: ، كما یوحي االسم. الكافر  فعل الشرھي 

 . والمسلمین من المؤمنینفقط  الخیر یأتي.  الخیر لك

 : یقول ل. هللا عز وج نرى اآلن أن المسلمین ال یفھمون اإلسالم

قُواْ   َواْعتَِصُمواْ ِبَحْبِل اnِّ َجِمیعًا َوالَ تَفَرَّ
	!" منقسمین كونوا، تعتصموا ال  : " تماما المسلمون یفھمون العكس".  واعتصموا بحبل هللا جمیعا وال تفرقوا" 

أن نكون معا عند  علینا.  الصحیح الطریقاتباع  علیھم، ولكن في النھایة  ھونتبعیھ وونشخص یحبلدیھم ، نحن نفھم الجمیع قد یكون  حسنا
 . الحقیقةب ویقبلأن یكون متواضعا على المسلم . یجب  لتدمیر جمیع الناس ىسعیو أن یتبع نفسھ المسلمب یلیقال .  الضرورة

 الحقا.  هساعدن وعلینا أن، ولكن اآلن أعطى هللا الفرصة لشخص آخر  هللا الفرصة اكأعط إذا ك". یمكن أستطیع أن أفعل أفضل یقول "
، ال یمكن أبدا أن تكون  ، اإلسالم اآلن تخریب ھذه الخدمةب قمت، إذا  . ومع ذلك وضع أفضلب، یمكنك أن تخدم  هللا الفرصة اكإذا أعط

 .ا لن تحصل على ھذه الفرصة الحقو الخدمة في

،  . لن یكون مھما جدا لو كان وحیداالخسران " ھو دائما في  أستطیع أن أفعل ذلك عندما یرى الشخص نفسھ في مرآة محدبة ویقول "
بھ یجب أن یتمسكوا . الشيء الوحید الذي یتمسكون بھ ع ن لیس لدیھم بالفعل فرو، المسلم . العالم اإلسالميحمال ثقیال ولكن ھذا یحمل 

، والذي یحترم ء ولیااأل، الذي یحترم  على طریق النبي صلى هللا علیھ وسلم بقي. أرض العثمانیین ھي المكان الوحید الذي  ھو أوامر هللا
 . تدمیرالو للتخریبكل ما لدیھم بوھم یحاولون الحمد : . ،  بیتال أھل

حیث : یجب أن نكون مثلھم مرتابین ، یجب أن نكون الكافر  . فإذا لم یھاجمنا ذلك یفعل ذلك كما ھو طبیعي للكافر للقیام بذلكالكافر قد 
 وینضموننھم مسلمون وال یھاجموننا. ومن الطبیعي جدا بالنسبة لھم أن یفعلوا ذلك ولكن بالنسبة لألشخاص الذین یدعون أ بناأنھم سعداء 
 . یعانون في اآلخرةسو ه الدنیاالناس لن یكون لدیھم خیر في ھذ . ھؤالءھذا ال یلیق الشریرة  نفسھم ویتبعونتنة ذه الفإلى مثل ھ

 



 

 

 

 

ن بحاجة إلى و، المسلم . الناس بحاجة إلى الیقظة فتن آخر الزمان. ھذه  . انھا لیست لعبة على اإلطالق ، ھذه المسألة لیست لعبة كما قلنا
فتنة ال: آخر الزمان .  الكریم نبینا. نحن في الوقت الذي وصفھ  . كل شيء واضح جدا ینخدع المسلمون مثل األطفالال أن  یجب.  الیقظة

 كأنھم یمسكون جمر . ضیق. یعیشون في والقابض على دینھ كالقابض على جمر ،  في كل مكان

،  . ھناك الكثیر ال نعرفھین حذر وعلینا أن نكون عنھ النبي الكریمالذي تكلم . ھذا ھو الوقت الكریم  نبینالنا  كما وصفھ الى زمنوصلنا 
المسلمین  كن مع، علیك . حتى لو كان صعب  على دینك حتى لو حرق یدك حافظ،  . كن حذرا: ال تضل واضحولكن حدیث نبینا الكریم 

 . التي ھي على الطریق الصحیح الجماعةمع  وكن، الجماعة مع  كن،  . كن مع المجتمعین منافقالوال تتفق مع الكافر و

كثیر من المر ألن ھذا االنحراف ید من شذ شُذ في النار "..  اتحدوا جمیعا على الطریق الصحیح " الكریم صلى هللا علیھ وسلم نبینایقول 
.  على الطریق الممنوح لنا من قبل هللا. ما علینا القیام بھ ھو البقاء النار ذھب بالتأكید إلى یس یشذ. الشخص الذي ین بائسالناس ویجعلھم 

 . : شاكرینأن نقدر ھذا ونكون  علینا.  أن نكون شاكرین : أننا حققنا خطوات كبیرة علینا

. یجب أن تحترمھ وتظھر لھ المحبة.  ال یزال على طریق هللاو اال یزال مسلم الموجود مقابلك، ولكن الشخص أخرى  طریقةكون من قد ت
بأن  ینملزم والیسالجمیع .  في قلبھم لدیھ مكانة،  ، لدیھ عادة محبوبةھ یحب من. كل شخص لدیھ  ھذا الشخص كعدو تعاملأن ال یمكنك 

 مذھبك .أو في  طریقتكفي  وایكون

على طریق  بما أنھیرید  ةأن یكون في أي واحد ھ. یمكنا منھ ةأن یكون في أي واحد ھ. یمكنطریقة ن ووأربع صحیحة مذاھبھناك أربعة 
 . معھ ونكونھذا الشخص  أن نحترمأیضا  علینا.  أن نكون شاكرین على ذلك علینا. مرشد  ویتبعهللا 

 ماخیھ ألحتى یحب  یؤمن أحدكمال  " . قال النبي صلى هللا علیھ وسلمصلى هللا علیھ وسلم الكریم  نبیناھذه ھي الطریقة التي أظھرھا لنا 
. إذا لم تكن من بأسلوب  جاھل ولكن  الطریقة. ألنھم اآلن في اإلنتباه لھذا  أھل الطریقة، یجب على الناس وخاصة  لذلك". لنفسھ یحب 

 .الئق . ھذا أمر غیر أشخاص ال یردون السالم حتى . نرى یتظاھرون بعدم سماع سالمك  جماعتھم

 علیھ أن یعرف،  الشریعة علیھ معرفة،  تصرف بشكل صحیحی فكی علیھ أن یعرف،  الطریقة علیھ أن یربي نفسھالشخص الذي یدخل 
مون المسل نرجو أن یتحد.  ، الطریق الصحیح إن شاء هللا للجمیع ، من ھم في الطریقة ومن لیسوا في الطریقة یظھر. هللا  جمال اإلسالم

 . ومن ھم مع الكفار ألعداء اإلسالم رورلنا والش خیرهللا یجعل ال.  إن شاء هللا هللا یبعد الشرأن یقترب .  حتى ال أحد [من األعداء] یمكن
 التوفیق . ومن هللا

	الفاتحة .
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