
 
 
 
 

 
  

 

 راية اإلسالم
 

 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
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

ِ ََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََل هُْم يَْحَزنُوَن    اَََلا اِنَّ اَْوِليَااَء ّٰللاه
 
ِ ََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََل هُْم "  أولئك على . هناك خوف وخطر المقبولون أولئك الذين يحترمونهم ، يبجلونهم هم  " ". يَْحَزنُوَن  اَََلا اِنَّ اَْوِليَااَء ّٰللاه

 ". منهم. نحن نعرف أفضل  "هؤَلء هم كبار السن الذين َل يعرفون شيئًا الذين َل يحترمونهم ولكن يقولون
 

. على الرغم من أن العديد من  نبينا والعالم اإلسالمي رايةوضع ت. هنا  عاصمتنا األناضولية العثمانية هي رئيس العالم اإلسالمي
. َل يمكنهم فعل أي شيء ، ألن هللا قد  . َل يمكنهم النجاح ينتهي بهم األمر بخيبة أملس،  ذلكمحاولين تدمير  يأتوناألشخاص التافهين 

 . . هذه هي الطريقة التي حكموا بها دائًما النبي صلى هللا عليه وسلم وطريقالعثمانية على الطريق الكامل ، الدولة . بنيت  أكمل دينه
 

التي يريدونها ، كانوا  . لو تغير األمر ليصبح بالطريقةهدموه هذا السبب ل.  ن ، الذين قاموا بحماية دين اإلسالميالطاهر والقد كان
 . بعد ذلك ، بهدف إنهاء هذا ]أي دين اإلسالم[ ، قاموا بتعيين عقبة ، لكنهم جعلوا الحكومة العثمانية تنهار ، ألنهم رأوا أنها سيتركونه

َل يتيح لهم مثل هذه  لوج . هذا هو دين هللا ، وهللا عز ، لكنهم َل يستطيعون وضع حد له النواحيمن كل علماء سيئين كانوا بال فائدة ، 
 تافه .ه هو فعلو. لقد واجه أولئك الذين عارضوهم غضب هللا ، مما يعني أن ما  الفرصة

 
في  ونترغب م. إذا كنت من المسارات األخرى بصرف النظر عن هذا المسار الحقيقي ، وكلهم يكافحون إلنهاء المسار الحقيقي الكثيرنرى 

نعرف  دعوناالناس ، ولكن  يحير. هللا َل  نانويتبعو انن. دعهم يقلدو . نحن لسنا بحاجة لتقليد اآلخرين ، فجربها في بلدك اوضع حد له
 . قيمة ذوالذي هو على الطريق الصحيح ه وفيمن .  ، والذي له أكبر قيمة ، هو اإلسالم رزق! أعظم  قيمة طريقنا

 
.  . َل حاجة لتبدو مثل اآلخرين . من الضروري أن يكون لديك القوة هنا هللا جاهزة ولياء. مساعدة أ الحمد هلل ، رئيس اإلسالم موجود هنا

بك مثل الكرة ، وينتهي بك األمر إلى العار ،  يلعبون. وبعد ذلك ،  مثل شخص بالغ يحاول أن يبدو وكأنه طفل غبي إذا قمت بذلك ، فهو
 . دون جدوىيكون بمع كل ما تفعله 

 
. هللا يهدي  . من المهم أن تعرف قيمتها للعثمانيين، هذه الخدمة  وجل . لقد وهبنا هللا عز كبير رزق. هذا  القيمة ونمن يعرفمهللا يجعلنا 

 للجاهلين الذين يطلق عليهم اسم علماء ،. أما بالنسبة  ! في بلدنا أيضا هناك الكثير من الجاهلين ذكاءال هللا يرزقهم! عقل الذين ليس لديهم 
 . من هللا التوفيقو !ايضا  الوعي رزقهميويهديهم هللا 

 
 الفاتحة .
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