
 

 

  

 المسلمون يجب أن يكونوا مع المسلمين

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

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

. نكون موفقينإن شاء هللا و ،الصالحين مع  كونن يوفقنا بأن. هللا هدرا ال تذهب جهودنا وأن  ، على الطريق الصحيح يثبتنا هللا

هذا ، ين إذا كان الحديث عن الدنيوي .منها  فائدة نهايتها الأشياء  ا، ولكنه أنهم فعلوا شيئا جيدا يظنونألن الناس يفعلون أشياء 

،  ، لالستمتاعللحصول على المتعة  الدنيا. يعيشون في الدنيا  ه، ألن نواياهم من البداية ليست هلل ولكن لهذ ينطبق مئة في المئة

، بدون جدوى .  ما يفعلونه باطل في النهاية " لوج يقول هللا عز . رةمن الحصول على الشه نيتمكنو، واسمهم  لذلك يرتفع

 .ين لدنيويلسيئة ". وهذا بالنسبة  مونهايته وال فائدة ،

الذين هم على طريق هللا ،  . أولئك في الدول اإلسالميةين خائن وا، ولن يكونللناس  األلمب واسببيتن ، لهلل يفعلون المسلمون س

لئك أفضل. أو وا على ما هوحتى يحصل والتضرع اليهخدمته  عليهمعلى هذا الطريق. هم ،  ، حتى لو كان باالسمونبينا الكريم

عديمة الفائدة  ، فارغة هم، ألن كل جهود ن هذا الطريقعالتوبة والعودة  عليهم ، يضر الذين يضرون أو يتبعون شخص

 . وضارة

ه أنا من هذ " ليس من الجيد أن تقول. ا مسلم يظلممسلم ال ال".  مسلمال ومسلم أخال " الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينايقول 

، ولكن  ي يريدونهذال ن للمسلمين أن يذهبوا بالطريقيجب على المسلمين أن يخدموني ويساعدوني ويتبعوني ". يمك الجماعة .

أنهم  معتقدين، فإنهم سيعملون طوال حياتهم  . وإاله ما يفعل ويفعلون الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا عليهم إتباعفي النهاية 

. مثل إخواننا  لوقت المحددلويتعين القيام بالعمل وفقا  . ضار ومعظم الوقتمنه  فائدة، في حين أن ما فعلوه ال  حققوا شيئا

. قلنا  يام الباردةاأل في يوقدونه، وال ا عرقنتصبب نا ونجعليفي األيام الحارة و يوقدونه.  هنا شعبي فرن. لدينا  هنا األذكياء

، وفي أوقات الحاجة ال  . يقومون بأعمال غير مجدية في أوقات ال حاجة إليها . أعمالهم هي من هذا القبيل أيضا هذا كمثال

 . ، وال يعارضون أي شخص ، صامتون يفعلون شيئا

، أولئك الذين  . اآلن المسلمون يتجولون كما يحبون هلل، شكرا  اآلن . لوا شيئاوعاش المسلمون تحت القمع لسنوات ولم يق

وأن يكونوا مع  الطريق اهذ ندعوهم للعودة عن.  همب ون، هناك أشخاص ينخدع . ومع ذلك أسود مع كل ما لديهمهم يدعون أن

كون نهايتك ست! مع الكافرين تكن. ال "يشد بعضه بعضا  ،المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص  "الكريم  نبينايقول .  المسلمين

 !الكفار سيئة إذا كنت مع 

 إنه.  أي طريقة أخرىب هعيونهم مفتوحة ، ألن هذا ال يمكن تفسير وتكون.  على هذا الطريق لمن همذكاء يرزق الوعي والهللا 

يرزقنا الوعي . هللا  هللاحفظنا .  المسلمين أن يكونوا مع المسلمينيجب على ، لذلك  . العالم كله ضد المسلمين واضح اآلن

 الفاتحة . من هللا التوفيق .و . إن شاء هللا والذكاء جميعا

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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