
 الصالحون

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

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

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

 ونذهبٌ الناس تجعل لقد " ٌقول عز وجل هللا ألن.  بالرحمة نظر الٌنا هللا أن ٌعنً هذا.  العالمٌن رب هلل الحمد

 سبٌل فً ٌعملون الذٌن الناس هم هؤالء.  والرحمة باإلٌماننا نٌرشدو هللا ، أهل شكرا ." ٌستحقونه ما خالل من

 . هللا على طرٌق وهم هللا

 والعمل جٌد، بشكل الناس معاملة ، هللا سبٌل فً الناس خدمة.  وحنون رحٌم مسلمال.  مسلمال من ضررٌأتً ال ال

 الناس وٌؤذون ،ٌظلمون  ،ٌعذبون  الذٌن أولئك.  إنسان ٌصبح بذلك ٌقوم من.  هللا أمر هذا هو.  هللا سبٌل فً

 الحٌوانات عن ناٌفرقالذي  ما ،اً بشر البشر ٌجعل الذي ما. متوحشة  مخلوقات أو وحوش همإن.  بشرا لٌسوا

 . هذاب ٌأمرهللا عز وجل و.  والخٌر الرحمة هو ،المتوحشة 

 مهما كان ،.  والخسارة الضرر عانوأ كل وٌرتكبون الشر،ب ٌأمرون ، قلنا كما ، هذا خارج هم الذٌن أولئك

.  باإلسالم وال االنسانٌةب ال عالقة لهم ال.  العالم رقتحا إذا ٌهتمون ال.  الخاصة مصالحهم أجل منذلك  ٌفعلون

 . وممتنون شاكرون نحن السبب لهذا. لنا  هللا من رحمة هو اللٌل هذا

 هلل الحمد.  هناالى  ٌتطلع كله اإلسالمً العالم.  هللا شاء إن فصاعدا اآلن من الصالحون لقٌادتنا أتًٌ نرجو أن

 سعداء ٌكونون إلٌها ذهبن التً األماكن فً والناس مكان كل فً نذهب.  اإلسالمً العالم رأس على نحن

 أي فعلٌ أن وٌمكن ،عنده  ضمٌرال  ، رحمٌ ال ، باإلنسانٌة عالقة له لٌس عالم هو الكفر عالم ألن.  وشاكرٌن

إنهم  . ألحد اإلنسان وال اإلنسانٌة ونتركٌ ال همولكنإنهم الرقم واحد بالنفاق .  الخاصة مصالحه أجل من شًء

 . هللا من ٌأتً الخٌر ؟ منهم الخٌر ٌأتً أن ٌمكن. هل  كفارو نومنافق إنهم منافقون مئة بالمئة .

 هللا.  لهم عونا كونٌ هللا. أحضر الصالحون  هللا أنحٌث  األمة هذه فً خٌر هناك ٌزال ال أنه شاكرون هلل نحن

 وهذا ، رحمةب الناس جمٌع ٌعاملون. لنفسهم  ونمٌلٌ وال هللا سبٌل فً بإخالص ونخدمٌ انهم.  ٌحرجهم  ال

 ومن هللا التوفٌق .شكر هلل .  بالتأكٌد

 الفاتحة .
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