
 القلوب مقلًب

. أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . الصالة والسالم على رسولنا دمحم  السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

سٌد األولٌن واآلخرٌن . مدد ٌا رسول هللا ، مدد ٌا ساداتً أصحاب رسول هللا ، مدد ٌا مشاٌخنا ، شٌخ عبد هللا الفائز 

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

 مع ٌجتمع ، لشخص الخٌر وجل عز هللا أراد إذا. على الصحبة والخٌر فً الجمعٌة  تقف طرٌقتنا.  جٌدة ٌمدنا بصحب هللا

من  هللا شاء إن هم والمشاٌخ ، النبً حضرة ، هللا ٌحترمون الذٌن الناس. من هو الصالح  ٌعرف هلالج لج هللا. الصالحٌن 

 . جٌدة تكونس نهاٌتهمو الصالحٌن

". ٌشاء كٌف القلوب ٌقلًب عز وجل هللا " الشرٌف الحدٌث فً جاء فقد. من  مع الخٌر ٌعرف وجل عز هللا السبب هذال

 هو هذا.  هللا ٌد فً شًء كل. جٌد  السٌئو سٌئ الجٌد ٌجعل هللا ٌشاء عندما.  بالسوء شخص أي إلى نظرت ال ، لذلك

 . هللا من وبركة هللا ونعمة فضل

 تضحٌ النهاٌة وفً صحٌح أنه شًء ما فً الناس ٌفكر. آخر الزمان  اهذ ألن.  اإلسالم لخدمة الصالحٌن على سهلٌ هللا

. واضح ملسو هيلع هللا ىلص النبً حضرة طرٌق.  الصحٌح الطرٌق عن وٌضلون الكثٌر من الناس آلرائهم وفقا اإلسالم ٌفسرون. أنه سٌئ 

.  الطرٌق عن الناس ٌضلون والحدٌث القرآن ٌعرفون أنهم ٌقولون الذٌن المتعلمون ، الواقع فً. واحد  الصحٌح الطرٌق

 . الصحٌح الطرٌق عن ال ٌضل أمتنا ، هللا شاء إن ، هللا.  الصحٌح الطرٌق عن ٌضلنا ال هللا

 نقدموٌو. "  الصالحٌن هللاسٌرسل  ،فسدتم  إذا " ، بعده منقال  الكرٌم نبٌنا.  إلسالما ونبراس اإلسالم إمام ًه أمتنا

 .أمل لدٌه الجمٌع.  ٌراقبهم كله اإلسالمً العالم ، اآلن.  إلسالمحماة ا ونصبحٌ. الطرٌق  اهذفً سبٌل  اءهمودم أرواحهم

ونرجو أن  ،ومدده ٌصل عبر نظره  ،وٌمدهم بمدده .  هللا شاء إن الصالحٌن ٌحمً هللا. نا ٌترك ال وهللا هللا مع نحن

 . ومن هللا التوفٌق . هللا شاء إن تهمخدمب واستمرٌ

 الفاتحة .
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