
 مة اإلیمانعن

 . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة

 ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب
  .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني

 ونظھری. أولئك الذین  دائما ونیفوز صلى هللا علیھ وسلمالناس الذین یحبون هللا والرسول 
 . وفي اآلخرة الدنیا، سواء في ون رسادائما خ مالعداء تجاھھم ھ

الرغم من أن ھناك الكثیر من الفقراء والمعدمین في بالد ، ما شاء هللا على  في ذلك وافكر
ملیون شخص في تركیا  نثمانی. ھناك أكثر من  تلبیة احتیاجاتھمب ویقومون ا�ب یثقون،  اإلسالم

لھم جمیعا  الرزق. هللا یعطي وا شا. لقد وضعوا ثقتھم في هللا وع ملیون في مصر مئةوأكثر من 
 ونكسبی، وكیف  لقمة العیشیأمنون كیف الناس  حول ". بحث  عائج وال یترك أي شخص

.  الوضعتمكنوا من حل ی ولم،  ، فوجئوا خارجیة. وجاءت لجنة  " حدث في مصر العیش
 ؟ " تلبیة احتیاجاتھمب سیقومون. كیف  بلد فقیر ھذا : " فوجئوا

حدث أصغر  من واتفكك،  بركةال وجدت ال ألنھ. ولكن  ھناك یاءغن، كل األ عن أوروبا الكالم
. عندما یفعلون كل شيء وفقا  ا�ب ونفعتریال إنھم .  هللا تجاه. ھناك تمرد  عقابھمونالوا

.  أكثر ھم. یضربھم حیث یضر وفرةال ھذه یسحب، هللا  ، عندما یھاجمون حبیب هللا لرؤوسھم
شيء مثل  . لیس لدیھمون مادیھم إن . مادي ھ ھویعبدونالذي المكان الذي یؤلم أكثر والشيء 

 . الروح وال یؤمنون

، وعند الخروج إلى العمل في الصباح  في هللا ونالناس في ھذه الدول اإلسالمیة یثق،  ومع ذلك
، هللا ال یترك  . حتى لو الفقراء والمعوزینبوفرة  ونالبسملة وبھذه الطریقة یصبح ؤونقری

ملیون نسمة،  مئتيباكستان في ال. المالیین من الناس، ولیس عدد قلیل من الناس. جائع  اإلنسان
 . نسمةملیون  ثالثمائة ونیقول،  واندونیسیا أكثر من ذلك

یظھرون جمیع أنحاء الدول اإلسالمیة ولكن هللا أعطى وفرة. الجمیع  نویملؤالفقراء والمعوزین 
.  لجمیعل متاح وھذا. إن هللا تعالى لم یضع سرا  . ھذا لیس سراون ، ویعیشالرضا ،  موافقةال

. ال یوجد أي وجھ وال صلى هللا علیھ وسلم النبي  ونحبیمع أولئك الذین یؤمنون با� والنعم 
 . مع اآلخرین بركة

 
كل  ونحاولیو ونسعی.  الحقیقةب ونقبلی بحیث،  ھذاب ونقبلی بحیثفكر و ذكاءعطي الناس یهللا 

 مثل. یقذفون األكاذیب  حفنة من األكاذیب ونرمی،  یتعلق األمر باإلسالم، ولكن عندما  شيء
. ما یفعلونھ ھو عرض مسرحي وال شيء  ذلكك لیسوان والمسلم ."وھكذا  ھكذان و"المسلم

 .  غیر ذلك



مجرد مسرحیة  مھ شوحوال. ھؤالء  شووح وا، لیساھم نر الذین، ھؤالء الناس  نولمسلما
، صلى هللا علیھ وسلم أتي من نبینا یي ذال أو أنھم لیسوا من الطریق. الكفار قدمت من قبل 

 السنة والجماعة .أھل  طریق

 يعدیمیكونون . عندما  الرحمة يعدیم وناآلخرو اءمرح مالجماعة ھالسنة والذین ھم أھل 
 واقبلیوالفكر حتى  الفھم. نسأل هللا أن یعطیھم  وفرة ونھایتھم خسارةال ھم، هللا ال یعطی الرحمة

 . عقابھم سینالون، وا قبلی مل. إذا  الحقیقةب
 

  ومن هللا التوفیق .

 . الفاتحة
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