
 
 
 
 

 
  

 

 إنما المؤمنون إخوة
 

 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
 

 أعوذ باهلل من الشيطانفي القرآن الكريم يقول هللا عز وجل 
 

 إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكمْ 
 

هللا أن  يريدهم.  . يجب على المسلمين عدم االنفصال خلق هللا المسلمين كأخوة".  فَأَْصِلُحوا َبْيَن أََخَوْيكُمْ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ " 
 ههذا مهم جدا لهذ.  أخيه حتى يحب [ اإليمان الحقيقيمرتبةالوصول إلى ]مؤمن الال يستطيع . لذلك  قلب واحد علىيكونوا 

 الدنيا واآلخرة .
 

سام بين المسلمين ، وحملهم خرون إثارة االنقاآل. منذ البداية ، أراد عليهم ، ال يستطيع العدو االنتصار  دعندما يكونون واح
فيها ، لم يتمكنوا من فعل أي  ناتحدا. في كل مرة  . لقد حاولوا هذا في كثير من األحيان ، ونجحوا قتال بعضهم البعضعلى 

.  يتناقض مع كالم النبي صلى هللا عليه وسلم حصل. ما  بعضهم البعضضد المسلمين  جعلشيء ، لكن بالخداع تسببوا في 
. ولكن اآلن ما نشهده هو أنهم يصبحون أعداء ألي شيء  . يجب أن يساعدوا بعضهم البعض المسلم يجب أن يدعم المسلم

عون النبي صلى هللا عليه . هذا يدل على أن المسلمين ال يتب باقي العالم اإلسالميالحال نفسه في  –. ليس هنا فقط  صغير
 . . عندما ال يتبعون ، تحدث لهم أنواع مختلفة من األشياء السيئة ، ويتلقون اللعنات وسلم

 
. إن وقت الفتنة هو وقت صعب ،  جميعا   يعفو عنا. هللا  دعم بعضنا البعض ، وجعلنا نحب بعضنا البعض ، إن شاء هللا يعيننا علىهللا 
 . من هللا التوفيقو.  . هللا يكون معنا أبد ا سبحانه وتعالى يخسر من معهلن ، لكن بإذن هللا و
 

 الفاتحة .
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