
 

 

    

 

 أخوة المسلم للمسلم

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 هناك كان إذا . المسلم ينتبه على عمل أن يجب على المسلم. الكريم  نبينا بها اشاد مسألة هي كما إنها نعمة عظيمة ، ، أخرى مسألة هناك

  لكي يساعده هللا ايضا . ذلك ، يفعل أن يجب معنويا أو ماديا يساعد أن للمسلم يمكن وضع

الشخص  دام ما: هو  الحديث معنى ولكن. سهو  دون يقال أن يجب حديث طالما أنه تماما ، ذهني في ليس كما ورد العربية الحديث باللغة

 لنا أخ هناك كان إذا لذلك،. (أخيه عون في العبد كان ما العبد عون في وهللاسيساعده بالمقابل ) هللا فإن المسلم ، أخيه يساعد المسلم ، ،

 يجب على المسلم ألنفسنا ، الخير نفعل كما تماما ألنه علينا أن نساعد. تستطيع  ما بقدر ومعنويا ماديا يجب أن تساعده المساعدة ، يطلب

 .آخر أيضا  مسلم ويساعد يفعل أن

. جيد  شخص هو الشخص هذا " أن تقول المساعدة فمن. علينا أن نساعد معنويا  ماديا يكن لم إن حتى األيام ، هذه نرى أن أيضا يمكننا

 المساعدة من أكبر وهذا. كبيرة  مساعدة إنها ،" نضمنه نحن. له  نشهد نحن" النحو  على شاهد وتكون تقول. تظلمه " ال تضره ، ال

 .أجره  وسيعطيه سمع قد هللا يسمعوا ، لم اذا. سيسمع  يسمع الذي الشخص. المادية 

، وهم  يجب أن يُظلموا الذين هم. أنفسهم  إخفاء أجل من يظلمون الصالحين إنهم. قليلو األمانة فرصة  وجد وقد ، آخر الزمان اآلن ألنه

" صحيحا ليس هذا " القول  يجب عليهم هذا يرون أشخاص هناك كان وإذا هذا ، يرى هللا. ، الفشالهم  أنفسهم أجل من اآلخرين يظلمون

 ومن هللا التوفيق .يساعدنا .  هللا كذلك ، يكن لم إذا. مكانها  العدالة وجدت إذا تنزل الرحمة. مكانها  العدالة تجد بحيث
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