
 
 
 
 

 
  

 

 والطالحونالصالحون 
 

 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
 

. هللا يساعد هللا يعيننا ". نحن اآلن في تلك األيام ، ويخون األمين الخائن  منؤتي،  آخر الزمانفي  صلى هللا عليه وسلم "الكريم يقول نبينا 
 . إليه هو خائن ستشتكيلكن الشخص الذي و؟ قد تذهب وتشتكي ،  . إلى من ستشتكي األبرياء

 
 .جيدالباألمر الخيانة ليست  ين .هللا مع الصالحإن .  ، وهم يفعلون أشياء أسوألقد وصلت للتو على الخروف . الذئب منتأال تماذا يقولون؟ 

.  . هذا البلد هو رأس اإلسالميجب اإلنتباه اليه هذا شيء  ون .ويعطيهم هللا ما يستحق، موجود ، ولكن هللا ه الدنيا يعتقد أنه كسب في هذ
 . . مهما حاولت أفضل ما لديك ، ال يزال هناك خونة . لذلك يجب التعامل مع هذه القضايا بعناية ن ينظرون إلى هذا البلدوكل المسلم

 
يظهرون . بغض النظر عما يحدث ، هؤالء الناس حق رحمة ، وهناك رحمة بين من هم على  ألن هناك. ت ولدقد  الشفقةيقولون إن 

ال يوجد مكان آخر  ، ، لكن نهايتهم واضحة الفتنة. الخونة يستخدمون الرحمة التي يتلقونها كفرصة ويحاولون التسبب في  رحمةال
!  ينحذر وانو. كيفيدهم كسبهم ال  ا ،فيهبركة ارباحهم ال لكنهم ال يكسبون ،  شيئا. يعتقدون أنهم يكسبون  في يد هللا الدنيا.  سيعودون إليه

 . أمر صعب للغاية صالحا هذا ا، إلحضار شخص ما ليكون شخص احموهم،  ساعدوا الصالحين
 

. نفس ن وصالح معلى أنه نيالسيئ وتم تقديم. السيئين  الباشاوات قبل سيئنحو على  تم تقديم الباشاوات الصالحينفي العهد العثماني ، 
؟  . إلى من ستشتكي . سيظهر لهم هللا ما يستحقونهالصالحين . ينهون وظائف  . صناع األذى في الخدمة مرة أخرى الفتنة تحدث اآلن

. نا . هللا يساعدين هللا مع الصالحإن .  . أولئك الذين هم مع هللا يربحون دائما . فقط في يد هللا هذه القضية ليست في أيدينا وال في أيديكم

 . من هللا التوفيقو . ما يستحقه بالفتنةسبب ت. هللا يعطى من  حقوقهم سينالون، ]و[ األبرياء  الحق أتيسيإن شاء هللا ، 

 
 الفاتحة .
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