
 
 
 
 

 
  

 

 الصالحون
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ابِ  َن األََمَواِل َواألنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَِشِِّر الصَّ َن اْلَخوْف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ِمِّ  ِرينَ َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء ِمِّ

ولكن  امتحانات. خالل هذه األيام هناك دائًما  ينبرالصل بشرى.  اتوهذه كلها امتحان بالجوع والموت منمتحنكس هلالج لج يقول هللا

أماكن  يولكن يوجد ف بينناال يوجد جوع  هلالج لج. الحمد هلل  على الناس اآلن تماًما كما يقول هللا امتحاناتالمزيد ، هناك  اآلن هناك

 .  االفتراء منتشر جدا، ناهيك عن الصبر ، بالرغم من عدم وجود جوع هنا . أخرى 

. شخص يطلب  هللا ، يذكرون. أرسل هللا على األرض قادة  الذين يعانون من الجوع عن ويرضى يعطي األجر والثوابهللا 

أولئك الذين ليسوا حتى مسلمين ، يساعد  هلالج لج. إنه  العالم ءفهو يساعد الجميع وكل المسلمين في جميع أنحا هلالج لجالعون من هللا 

،  ملسو هيلع هللا ىلص الكريم ناونبي هلالج لجناهيك عن الصبر فإنهم يسبون هللا  . لكنهم لألسف أشخاص يعارضون كل شيء وال يتحلون بالصبر

 . رى لهم دون جدوى وال بشبفإنهم يعانون 

عند هللا  لها ثواب. فكل هذه األشياء المؤذية التي نعانيها  نفعي هو الذيهللا  واللجوء الىتوكل على هللا ال للصابرين ، البشرى

يؤذون أنفسهم فقط ويعانون من ، يأكلون أنفسهم من الداخل ،  أبًدا يرتاحونشرير ال  باطنهم. أولئك الذين  في الدنيا واآلخرة

. لقد رزقنا هللا سيحدث  وما يشاؤهما يقوله هللا علينا أن نؤمن بأن  . وال شيء غير ذلك اليهميرجع  ه. هذا كلوالعذاب العقاب 

يعانون من رئيس وزرائهم  ،وهذا مهم ألنه في معظم األوقات كما نراه في البلدان من حولنا ، الذين يحكموننا  بالصالحين

ال  ذا أمريحكمك ، فهو، إذا كان هناك شخص ليس جيًدا  فهمكورئيسهم وال يمكنهم تغييرهم بغض النظر عن مدى ذكائك أو 

 .  معاناةفائدة منه ، إنه مجرد ضرر و

ما داموا أناًسا يتبعون هللا ويطيعونه فهذه أكبر ميزة ألن نبينا الكريم  ، . حتى لو لم يفعلوا شيئًا جميل ين وهذاهللا مع الصالح

صالحين الوضع هللا  إكراما لهمهللا األغلبية الصامتة كثيرون في هذه البالد ، إن شاء ''. كما تكونوا يولى عليكم " يقول 

. في تركيا لسنا على  ال يفعلون الخير لتركيا فحسب ، بل يفعلون الخير للعالم اإلسالمي بأسره الصالحونهؤالء  . نانوليحكم

.  علم بذلك ولكن عندما نذهب إلى الخارج ينظر إلينا الجميع ، فهذا المكان هو رأس العالم اإلسالمي ، وليس في أي مكان آخر

لذلك رأس العالم اإلسالمي والمسلمين ،  هي هم أعداء اإلسالم والمسلمين ، تركياإن.  ليسوا هم ا ،ال مكة وال المدينة وال غيره

 .  هللا يعينهم

الصالحين وال يترك  سيظهر مع . يظهرس. إنه آخر الزمان اآلن وصاحب الزمان  أولئك الذين ينالون عون هللا لن يسقطوا أبًدا

 وافي المنزل وال تغادر واابق . كما قال الرئيس " األشرار إن شاء هللا ، الوقت قريب ، لذلك علينا أن نصبر ونحمي أنفسنا

" ، وهو نفس الشيء الذي يقوله رئيسنا ، إنه  إلى األماكن المزدحمة واال تذهب الشيخ "موالنا كان يقول  تماما" ،  المنزل كثيًرا

  . ال يقول شيئًا سيئًا



 

 

 

 

 

. هذا ما يجب القيام  اآلخرين ، يجب على الجميع أن يحاولوا الحفاظ على أنفسهم قدر اإلمكان يستطيعإذا لم تحموا أنفسكم فلن 

 وبعونهالصالة ، بالدعاء ،  باهلل نستعين ونؤمن . وهذا أهم شيء -هللا نتوكل على ونحن  -بإذن هللا  -بمجرد أن يتم هذا و ، به

 حالة خسارة ، بطريقة أو بأخرىب وا يكون ، والذين يستعينون باهلل لن. في كل األحوال سيكون خيًرا  تكون نهايتنا جيدة

دائًما في حالة  سواء أكانوا صالحين أم سيئين ال فرق ، فهم انرخسال. أولئك الذين ال يؤمنون باهلل دائًما في بخير  ونسيكون

من هللا و . جميعاً اإليمان الحقيقي يرزقناهللا  ، باهلل واوآمن عودوا.  ئةال قيمة لهم ، وستكون نهايتهم سيخسارة مستمرة ، 

 الفاتحة . . التوفيق
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