
 
 
 
 

 
  

 

 الصلوات الشريفة منالحكمة 
 

 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
 

على النبي صلى هللا  يصليالمرء ، من أجل التأكد من قبوله ، ينبغي للمرء أوالً أن  يتضرع عندماأنه  يقول النبي صلى هللا عليه وسلم

، النبي صلى هللا عليه وسلم علىصالة ال يرد. ألنه ال الدعاءهللا  لكي ال يرد،  يصلي على النبيية الدعاء ، وفي النهاب، ثم يقوم  عليه وسلم

 الخير .يعطي نصيحة جيدة ويعلم  ! النبي صلى هللا عليه وسلم يكون مقبوالً ، لذلك هذا أمر جيدهما سبين الذي يأتيفإن الدعاء 

 تزول،  بالصالة على النبي.  وإن شاء هللا تم قبولها ، ألنه كان هناك الكثير من الضيق، قمنا بالصالة على النبي الليلة الماضية في 
إنها يقولون ،  عدم الصالة على النبيل يدعون. ال يزال آخرون  يتم قبولها أيًضا مقاصد المرء، وأيًا كانت  المرضىشفى يالمشاكل ، و

النبي صلى  راية ونيحمل نالذي أهلنا. الحمد هلل ،  وال أي شيء يشبه عدم الرضا ةبدعهلل لم يكن هناك إذن . في تلك الليلة با ، إلخ بدعة
ومن يحكم ، العدالة ، . الشخص الذي يظهر الحق  . هذه الحكومة التي تظهر الطريق الصحيح أناس يخدمونه هم،  هللا عليه وسلم

ة العثمانية ، وذلك لخدمة النبي ي يحكم الناس بالعدالة ، الحكومالذأفضل ، و بشكل. الشخص الذي يمثل اإلسالم  اإلسالم هو العثمانيب
 . صلى هللا عليه وسلم

 
. إذا لم تقم  . هللا يساعدنا في هذا أوامره نقوم بتنفيذ.  هت. نحن في طريق صلى هللا عليه وسلمادم ، مما يعني أننا خدام النبي تستخدم كلمة خ

. تأتي المساعدة هنا في  صلى هللا عليه وسلمفقط إذا كان هناك احترام للنبي  . تأتي المساعدة أي مساعدة تتلقىبذلك بهذه الطريقة ، فلن 
! هللا  في ليلة واحدة ، الحمد هلل يزول الصلوات الشريفةلسنوات ضد من كالم سلبي قيل  لذلك مهما.  السعادة وينال المرء،  الدنيا ههذ

 . من هللا التوفيقو . دائًما ، إن شاء هللا عنا يعفو. هللا  يغفر لنا جميعا

 
 الفاتحة .
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