
 تنسى هللاال 

 ساداتي يا مدد هللا، رسول يا مدد أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب

 .الجمعية  في والخير

 َوِإْذ تَأَذََّن َربُّكُْم َلِئن َشَكْرتُْم ألَِزيدَنَّكُْم َوَلِئن َكفَْرتُْم ِإنَّ َعذَاِبي لََشِديد   أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم "
." 
 
 شاكرين يكونوا لم.  شاكرين الناس يكن لم.  شيء وكل ، بركة هناك كان ، هلل الحمد ، لسنوات ."ئِن َشَكْرتُْم ألَِزيدَنَّكُمْ لَ " يقول عز وجل هللا

 ؟ لماذا.  الشدة أنواعكل  عن تحدث. للناس  أمان أي تركوال ي الشدة يعطي هللا ، الناس هذكري لكي ، هللا الناس ينسى عندما.  هللا ونسوا

 . اآلن قليال رنايحذ هللا لذلك. ون المزيد ويريد ،هللا  يشكروا لم ، نعمةال وايرُ  لم والكافرين المؤمنين كل ، الجميع ، كلهم.  هللا نسوا ألنهم

 لو حتى ، ولكن. أي شيء  لك يحدث وال يحرق أن للعالم يمكن ، هللا نسىت ال كنت إذا.  هللا يد في شيء كل.  هللا ىتنس وال هللا إلى عد

 تحترق أن هللا إذا اراد ، شيء كل لديكو الخارج من اجيد تبدو كنت لو حتى.  الداخل منك سيحرق فإنه ، العالم في مكان أفضل في كنت

 .العالم احترق إذا يهتموا لنو ، الشدةب يشعرهم الو يعاقبهم ال هللا.  هللا ينسون ال عندما يشعرون بالرضا الناس ولكن. الداخل ستحترق من

 تكن ال:  تحذير هذا(. ناهيبتن يتم) اآلن آذاننا ىحدا سحب يجري" ؟ ذلك يحدث لماذا " يتساءلون الناس الجارية باألحداث يتعلق وفيما

 على الناسيحصل  هللا شاء إن. الحالل  وابحث عن ، الحالل من شربوا الحالل من كل. الحالل و حراملل وانتبه ، هللا نسىت ال ، وحشا

 . والمحن المصائب وتزول عنا الصحيح الطريق

.  يحدث ال لم يشأ وإذا ، يحدث شاء إذا.  هللا يد في شيء كل. سيمنحهم اياها هللا عز وجل تكفيهم  التي المحن ، ألقليةا.  همت ال األكثرية

 . باهلل نستعيذ دعونا.  هللا عند من الحفظ

 ومع. أجدادنا  ببركة هذابلدنا  تحمي تزال ال ولكنها ، مكان كل في ةمتين إنها.  العالم أنحاء جميع في المهمومة األرواح من الكثير هناك

 الذي حصل الخير الناس ينسى.  وينسون ، الجشع لديهم ،ون ريدي ما بقدر ، راحة أكثر الناسكلما كان ".  الراحة لسعات " يقولون ، ذلك

 . هللا نلجأ الى ودعونا هللا تجاه للجميل ينناكر كونن ال دعونا. وا نست ال لذلك.  يشكرون ال الناس. لهم 

.  نحاءاأل جميع من هجمات هناك.  هنا الى يتطلع كله اإلسالمي العالم.  العثمانيين عاصمة هي هذه ألن.  محمد وأمة بالدنايحفظ  هللا

 بسهولة شيء كل وافعلي أن هميمكن! " رأس بدون هتركنو الرأس نزيل دعونا.  الرأس هو هذا " يقولون.  الكفر عالم من هجمات هناك

 نثبت على دعونا.  هللا شاء إن يريدون ما وافعلأن ي لهم ال نسمح ثم ومن أداة كونن ال دعونا.  رأس هناك يكون ال عندما يريدون كما

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن ، هللا أوامر نتبع ، نبينا خطى على نسير اإلسالم،

 الفاتحة .
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