
 

 

    

 الدعاء ھو أكبر سالح
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 هللا. یصلحنا هللا  " على النحو التالي ءالدعاب یقوموا، ولكن علیھم أن  كونت". اآلن الناس یش ھونما تستحق منرسل لك " لیقول هللا عز وج
 . الخیربلشر ولكن با. لیس ھناك راحة  . ال توجد وسیلة أخرى للراحةھم مرتاحون إصالح وضعھم  تمی نی". الناس الذ أحوالنا صلحی

. حتى لو كان تھا رید العالم كلھ لخدمت، النفس ، عندما ال یتم إصالح  . ومع ذلك . كم من الناس یعانونا درس ونأخذأن ننظر حولنا  علینا
تصطلح النفس . یمكن أن  في الناس النفس". ھناك مثل ھذه اعبدوني" قولتھذه المرة س . ، مرة أخرى لن تكون راضیة العالم یخدمھا

 . . ال یمكن أن یتم ذلك بأي طریقة أخرى فقط بالتربیة

ألن البلد  هللا عز وجل . یساعدھمدعوا لھم حتى ا ."كم من ھم على رأستسبوا اولي األمر ، ال  " الكریم صلى هللا علیھ وسلم نبینایقول 
ھذه المرة البالد كلھا ستكون في حالة من ، هللا  . عندما ال یساعدھم ھناك للبالد طالما انھم، هللا  عندما یساعدھم مرتاحاكلھ سیكون 

 . االنزعاج

،  الذین یعارضون هللاألولئك ، ال مدد  أي مساعدةال توجد دائما .  هللا و یؤمنون با: اشخاص یتوكلون علىعندما یكون ھناك  هللا یساعد
. ما نعنیھ بالتاریخ ھو التاریخ  إلى التاریخ التفاتھممجرد  ونرسی.  . رأى الجمیع ذلك . الجمیع یرى ھذایسیر بشكل خاطئ وكل شيء 

 .م یوجد اختالف . ك . دعھم ینظرون إلى فترات أولئك الذین یؤمنون با: والذین ال یؤمنون با: الحدیث

.  في أصغر شيء اجعلك بائسی. هللا یمكن أن  "، ولكن كل شيء في ید هللا نحن نفعل ذلك ونجعلھ " یؤمنون با: یقولونئك الذین ال أول
وجنوده  الشیطان، ألن  مساعدة أولئك الذین ھم في القیادةمن أجل  علینا ان ندعو هللا.  : شاكرینبا: ونكون  علینا أن نؤمن،  لذلك

 . ، لذلك نحن بحاجة إلى توخي الحذر . ھذا ھو وقت الفتنة . هللا معنافلیھاجموا .  یھاجمون اإلسالم ویریدون إنھاء اإلسالم

 یحمي. هللا  الدعاءب نقوم، دعونا  . لذلكیفعل ، ولكن الدعاء  . البنادق واألسلحة ال تفعل شیئا . أكبر سالح ھو الدعاء الدعاء ھو سالحنا
 وكل.  إن شاء هللا بھاسببون تأولئك الذین ی على نھذه الفت نرجو ان ترتد.  ماناألمن واألفي  نرجو أن یكونوا.  سالم والدول اإلسالمیةاإل

وفقا . انھم یفكرون واإلدراك العقل ب، ھذا لیس شیئا یمكن القیام بھ  . كما قلنا . هللا قادر على كل شيءلیھم یعود ع منھ سالح یطلقون النار
ومن هللا  . إن شاء هللا ناإیمان یقوي. هللا  هللا لم یشأ. ال شيء یحدث إذا بعقلھم وإدراكھم "  یمكننا أن نفعل ذلك لحسابات الخاصة بھم "

 التوفیق . 

	الفاتحة .
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