
 
 
 
 

 
  

 

 نرجو فعل الخير أن يخفف حملنا
 

 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
 

هنا ، وفي  محفوظ. الفاعل اآلخرة وفي  في الدنيا. هذه األعمال التي تتم لها فوائد  لك خير  فهو ، يقول هللا عز وجل أنه عندما تفعل الخير 
أذهان  لتخطر علىمثل هذه الحالة ما كانت أنحاء العالم يوجد هذا الوضع ، و. اآلن في جميع مقامه ويتم رفع  األجريحصل على  اآلخرة
 ولكن،  ثوابليس  ا. هذالظلم البلدان التي وصلت إلى قمم ، . حدث أن كان هناك الكثير من الدول  هللا عز وجل هذا الوضع جعل.  الناس
 . عقاب

 
. اآلن أينما كانوا ، تم ذكرهم على أنهم  رعاية الناس وساعدتهم في جميع أنحاء العالمقامت ب،  خيرولكن الحمد هلل أن بالدنا قامت بأعمال 

ر. أو بدون أي تأثي خفيفة]تركيا[ أن هذه اللعنة ستمر بهذا المكان كونيهذا إن شاء هللا س أجر. ألنهم ذكروا على أنهم جيدون ، فإن  جيدون
. إن شاء  والظالمين الكفار. ما يحدث بقوة هو ضد  . قد تكون خفيفة أو قوية ما يشاءيفعل هللا إن .  بقواه السبع، هذا في يد هللا عز وجل 
كانوا على الطريق الصحيح  . دائما الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا ةلقد اتبعوا طريق . أيضا . كان أجدادنا رحماء هللا ، لن نصبح ظالمين
 . تستمر هذه الخدمة، . اليوم إن شاء هللا ويساعدونهم الجميع ،  يرحمون. كانوا  وهذا هو الطريق الجميل

 
. الهلع . بإذن هللا ، ال داعي للخوف أو  كون درساً لآلخرين للتعلم منهيمر دون أي تأثير في هذا البلد ، إن شاء هللا ، بحيث يس البالء اهذ

. إنهم منافقون ، يفعلون كل األشياء ، لكنهم ال  . الكفار ال يرحمون . إن حكومتنا تفعل ذلك وشعبنا أيًضا المساعدة مهمة ،الصدقة مهمة 

 . ! إنه مع األبرياء علمأ. ولكن هللا موجود ، وهو  يقبلون ]حتى[ خطأ صغير من اآلخرين

. هذا ]البلد ، أي تركيا[ هو رأس اإلسالم ،  وبدون أي تأثير ، إن شاء هللا ، على العالم اإلسالمي كله برفق. نرجو أن يمر هذا يعيننا  هللا
. نرجو أن تزول  من الحقهو ، الشرعية( ألن هذا الحدث الحق )الحقيقة ب. إن شاء هللا ، سنمر بهذا الوضع  وهو مثالي بمساعدته للعالم

 . من هللا التوفيقو . . نرجو أن يحمينا جميعا . هللا يوفقنا اللعنة ، إن شاء هللاهذه 
 

 الفاتحة .
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