
 

 

    

	كونوا مع الصادقین

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 نبینا الكریم یقول :

 المرء على دین خلیلھ فلینظر أحدكم من یَُخاِلل

 ینتبھواالناس أن  یجب علىھذا السبب ل. یذھب ذاك الشخص أو یعني أنھ یذھب حیث ".  المرء على دین خلیلھ فلینظر أحدكم من یخالل" 
 ؟ . ھل أنت مع هللا أو مع أولئك الذین یعارضون هللامن  ھم مع

صدیق لدینا  لتأكد من أنعلینا ا،  . لذلك آلخرةمن أجل اولكن  من أجل ھذه الدنیالم یأت إلى األرض  اإلنسان:  أن نكون حذرین علینا
ھو ضار  ئسیالصدیق ال.  ، وإذا فعلوا الخیر نقوم بھ معا ا عندما نخطئحتى یحذرونن صالحینأصدقاء  معالتأكد من أننا  علینا. صالح 

. ھو معك عندما  خسارة الشخصخطوة مع ھذا  اخذ،  الشخص. حتى المشي مع ھذا  أو في اآلخرةه الدنیا ، سواء في ھذ في كل مكان
 . عندما ال یكون لھ فائدة بلحظةك ، ویبیع یكون لھ فائدة

، عائلتك،  كوسیضر مألنھ صادقینن مع أولئك الذین لیسوا . ال تكالصادقین . كن من یحبون الصادقین ھو ورسولنا الكریم  عز وجلهللا 
بنفس  جعلك تنحرف، إذا حاولوا كذلك  . إن لم یكن تحذیرالبعد  جیدین ونصبحی كذلك. إذا كان  . ھؤالء الناس بحاجة إلى تحذیر والبلد

استطعت . إذا تحرق  . الناره النار تحرق ھذ تما إذا كان ال داعي ألن ترى.  محاولةلل داعي: ال  . خطرم عنھ عندھا ابتعدالطریقة 
 ! . احترسلم تستطع اخراجھا ابتعد عنھا ، إذا تستطع . إن لم فسیكون الوضع جید  اخراجھا

نرجو أن ال . بھم . دعونا ال نخدع األشرار من شرور  یحفظناهللا . هللا حفظنا .  ت قدمكإذا زل ینقذك. ال أحد یمكن أن مزحة انھا لیست 
.  إن شاء هللا الخیرمع  ونبتعد عن السوء ونكون. الشر حتى نرى الخیر ونرى یرزقنا جمیعا الوعي هللا ینخدع المسلمون إن شاء هللا . 

 ومن هللا التوفیق . 

	الفاتحة .
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