
 فضل هللا

 على والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ .وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ

 ، أخرى مرة.  هللا شاء إن أخرى عدٌدة سنوات إلى لوصولعز وجل أن ٌرزقنا ا هللا نرجو من.  مبارك ٌدع

 للتكبٌر . مرتٌن هناكما زال .  الرابع الٌوم هو الٌوم. وذهبت  تجاء عددال فً محدودة هً التً المباركة األٌام

 . الخٌر فً أٌضا ٌستمر ذلك هللا شاء إن

 ونحقٌقٌ مسلمون هناك كان كلما.  الجهات كل من ٌهاجمون الشٌاطٌن ألن.  هللا شاء إن لمسلمٌنا ٌهدي هللا

 ٌوم الى دٌنه ٌحمً وجل عز هللا ولكن.  خاطئةال طرقال إلى سحبهم أو الصراط عن تضلٌلهم ونحاولٌ ،اء نقٌوا

 .هللا لغضب عرضةهم  الدٌن هذا ٌتبعون ال الذٌن أولئك. آخر دٌن ٌوجد ال.  اإلسالم دٌن هو الدٌن هذا.  القٌامة

 والناس.  للناس شًء أفضل وجل  عز هللا فعل.  ٌعلمون ال الناس ولكن الجمال من نوع كل الناس هللا أعطى

 أناس هناك.  آخر شًء أي نقول ال نحن.  ٌهدٌهم هللا.  سوأاأل فعل ونحاولٌو سوأاأل نحو واقفز ، ذلك واترك

 . جدوى دون ذلك ٌفعلون أنهم من الرغم على ، جٌد هو به ٌقومون ما أن ونعتقدٌ

 أن ونرٌدٌ ال الناس ولكن ، للناس شًء كل هللا نبٌ  .  البحر مثل الخٌر ٌعطً هللا. مباركة  أٌام هً األٌام هذه

. تنزل الرحمة هذه بالتأكٌد ، عٌد دائما.  الماضٌة اللٌلة منذ ، الصباح منذ تمطر نهاا - بركة - هللا شاء ما. ٌروا 

التً  العبادات راض عن هللا.  رحمته منحٌ هللا ولكن ، ذلك بسبب لٌس.  لدمغسل ال تمطر أنها ٌقول البعض

 باالرتٌاحالناس  شعرٌ.  جمٌلة بركةٌا لها من  ، جمٌلة ٌا لها من إشارة.  الرحمة ًه ههذ.  المطر وٌنزل تؤدى

 . هللا لطف واهداش وٌشكرون ألنهم ذلك ٌرون عندما

 وهذا.  وداخلٌا خارجٌا ، الجوانب جمٌع من ةمفٌدإنها .  لنا فائدة هو بها القٌام ، العبادات كل ٌجعلنا نؤدي هللا

 فوائد اله ، أخرى ناحٌة من. والبلد  ، األسرة ، صحتنا ،نا جسمل ةمفٌد.  ملموسة استخدامات اله أن ٌعنً

 الطرٌق على أنت : " أن واعرفلٌ للناس اهذ ظهرٌ عز وجل هللا.  بكثٌر ذلك من أكبر ألنها آلخرةل انٌةروح

 ." نٌاآلخرٌملكها  ال وأشٌاء ،بركتنا  ،نا إكرام لدٌك. تخف  ال.  الصحٌح

 حاجة هناك لٌس السبب هذال.  واحد شخص بسببجمٌعا  الناس ٌكرم.  واحد شخص بسبب بأكمله بلد ٌكرم هللا

هللا .  األشرار من ٌحفظنا هللا.  هللا شاء إن دائم ذلك جعلٌ هللا. من فضله  هللا ٌعطً. ذلك  سببعن  للتساؤل

 ٌقودناو.  لبالدنا جٌدة تكون النهاٌة هللا شاء إن.  هللا شاء إن بركته دائمة تكونو.  هللا شاء أن دائم عٌدال ٌجعل

 والحمد هلل رب العالمٌن . . دائماالصالحون 

 الفاتحة .
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