
 

    

 

 صلة الرحم فرض

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

عندما  الثواب على للحصول وسبب عظيم فضل هناك.  األسبوع نهاية عطلة في يذهبون أين إلى يعرفون ال الناس.  مهمصلة الرحم أمٌر 

 .تهم زيارب القيام جيد المر انه.  الحياة قيد على كانوا إذا ،األهل  لزيارة عائلتك تأخذ

 وااعتاد القدماء. وكيف جئت  أتيت من أين أن تبحث جيد المر انه.  اإلسالم في مهمهذا . والعائلة  األقارب مه من عرفت ان جيدال من

 . اإلمبراطورية هذه تدمير بعد منه تخلصوا لكنهم بذلك القيام على

 ونيخرج اآلن  الناس بعض ان وخصوصا.  ذلك وتتابع اهتماما تولي أن جيد المر انه ؟يصل  أينوالى  ، أتيي أين من ؟ نسبك وه ما

.  ذلكك حقا كنت لو حتى ، يدك في دليل أي لديك لم يكن إذا ذلك قولت أن المناسب من ليس".  كاذ وأنا ، هذا أنا ، سيد أنا "ويبتدعون 

فرض  الطريقة وبنفس ، شيء كل في لنا مثال انه كماو ،وجميل  نظيف يأتي الكريم نبينا نسب أن كما.  سالمال عليه آدم أبناء جميعا نحن

 . فرض صلة الرحم لذلك. م منهالتقرب و ناوأعمام ،أسالفنا ، أجدادنا  ، أقاربنا هم من نعرف أن علينا

 ال على الذين ذنب أيضا وهناك.  عبادة ولكن مودة ليست هذه لذلك. ويزيد رزقهم  يرام ما على تسير يصلون الرحم الذين الناس أعمال

 .وجل  عز هللا يقول ،" يمع الرحم واقطعقد  يقطعون األرحام الذين . " العبادة يؤدون

 ذلك تم وقد.  جميعا رحلوا ، الخير أهلال و علماء تركي   لم.  العثمانيين بعد قصد عن ذلك تم وقد. ننساها  ناوجعل.  األمور هذه نسوا قد

 اإلسالم يتبعون الذين ونالمسلم ، أخرى مرة. لقد نجحوا بالفعل  ، بذلك القيام على قادرين كانوا كبير حد والى.  الماضيب عالقاتنا لقطع

 .عز وجل  هللا أمر ألنه ةجميلال العادة ههذب نويستمر

 هو أين منو المرء جاء من أين.  الحساء مثل الناس يصبح أن يمكن وكان ، هللا أمر يكن لم لو طويلة مدة منذ ت تبددت هذه العادةكان

 بعد حتى ، ولكن.  مكان كل في وهاشرون ، ذلكالى  وما األسرة يتركوا لم:  الطريقة بنفسكانت  الشيوعية.  محسوسة تصبح ال سلهن

 ولم ينسوا . البعض همبعضعن  أرادوا معرفة المزيد.  البعض مبعضه وايترك لم والناس ، الظلم من والكثير الضغط من الكثير

 ومن هللا التوفيق . . هللا سبيل في ا  عظيم ا  أجر ونستكسب. ا عليه ظافحن دعونا. ة جميل وعادة جميل أمر هذا

 . الفاتحة
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