
 

 

    

 

 فليتوبوا

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 .

 بهذه تسير الاألمور  . األبد إلى ةالطريق نفسب ذاكه تستمرس أنها يعتقدون البشر.  ممكن شيء كل حيث مكان يه ، يقولون كما ،الدنيا 

خلف  ذاهب كأن أو ؟ هللا أوامر ستطيع هل. اإلمتحان  دار يه الدنيا ههذ.  لجميعل الذكاء وأعطى فرصة الجميع هللا أعطى.  الطريقة

 . سيئة مأ جيدة كانت إذا فيما النظر دون بها ترغب التي األشياء

 ولكن األمور ،" أبدا حدثت لم لو أتمنى"  قولت قد.  الحوادث من الكثير حدث.  الحوادث من العديد وقع.  يوما خمسين بعد نادوع غادرنا

 . هنا الفقراء وهؤالء ،هذه األمة  ، اإلسالم حِفظ هللا ولكن ذلك حدث".  هلل الحمد " تقول أن عليك. تسير بالتمني  ال

َحم   لَ  َمن   َحم   لَ  يَر  يُر   

 ان عليهميجب  الطريق هذا على يزالون ال الذين الناس لذلك ،تماما  واضح شيء كل.  رحمته هللا يمنحهم ال. ال يُرحم  يرحم ال من

 .عظيما  وذنبا كبيرا خطأ واارتكب ألنهم هللا ويستغفروا أن يتوبوا الى بحاجة انهم. يتوبوا 

 لم. عاتقهم  على قعي وشره لنا خيره.  القرن هذا في رغي  ت تجليالأن  يقول الشيخ موالنا.  شرورهم من حفظنا حيث أنه هللا شكرن ذلك معو

.  السنين لمئات ظلموا الناس لذلك.  اإلسالم ضدكان  شيء كل حيث أن ، الحميد عبد السلطان زمن خالل ، الماضي القرن في ذلكك يكن

 . هزيمتهم تتموس هللا أوامر ضد يقف أن هيمكن أحد ال ، ضدنا كله العالم كان لو حتى ، ذلك أعقاب وفي.  رتغي   قد هلل الحمد ، اآلن

 الراحة، واجدي حتى أخطؤوا يجب أن يعودوا الذين الناس.  واالستغفار التوبة إلى حاجة هناك هللا سبيل في وتكون الهزيمة جنبتلت ، لذلك

 إن ، األبد إلى ذلكك والحال.  لإلسالم حاميا يكونأن  قد. ابدا  البلد هذا يدمر أن ال هللانرجو من .  اآلخرة وفيهذه الدنيا  في ، هللا بإذن

 إن عليهم كوني وشرها لناخيرها  كوني نرجو أن ، الشيخموالنا  منبشرى  إنها ، فصاعدا اآلن من.  هللا شاء إن ، القيامة يوم إلى هللا شاء

  ومن هللا التوفيق . . هللا شاء

 . الفاتحة
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