
 
 
 
 

 
  
 

 العقل والقوة
 

 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
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم

نَساُن َضِعيفًا ِ  َوُخِلَق اْلإ

. إذا لم يتمكنوا  يتخلصون من ضعفهممن استخدامه ، س. إذا تمكنوا  ولديهم القوة من حولهم العقللكن تم منحهم و،  ضعفاء البشرلق لقد خ  

. مخلوقات  وفي طريقه هلالج لجه في خدمته يستخدمول مكل شيء وجعله تحت سيطرته البشرهللا  اعطى. لقد  من استخدامه ، فسيظلون هكذا

ونكون هللا  طريقننا على السير في يعي  نعمة وهبة لنا لنستخدمها ، فك. أعطانا هللا هذه األشياء  العقل اأخرى لديها القوة ولكن ليس لديه

 عليه .واإلعتراض هللا  لمعصية ا. إال أن اإلنسان يستخدمه له طائعين

  الناس يظهر أغلبية . . ولكن من أجل استخدامها ، يحتاج المرء إلى طريق وشخص يرشده إلى الطريق القوة شيء منكل شخص لديه 

. يمكن أن يكونوا  أفضليكون ضعيفًا  تبقى حينها ان سيئين وأشرار ، يتحولون الى، فبدالً من أن يكونوا صالحين الطريق لهم الشيطان 

هم  هلالج لجمع هللا  من هم .مع هللا "إن هللا قوي عزيز" من هم.  الناس ضعفاءمرة أخرى فإن أقوياء كما يحلو لهم أمام عظمة هللا ، ولكن 

في اإلتحاد هللا يقول .  لها وال فائدة نفع، يمكنهم أن يّدعوا أنهم أقوياء كما يحلو لهم ولكن قوتهم ال  هلالج لجع هللا . أولئك الذين ليسوا م األقوياء

شيء  كلحكمة هللا أن  من.  هذه األيام هذا غير موجودفي . ومع ذلك ، لألسف لكي تكون هناك قوة وصالبة في طريق هللا . توحدوا  قوة

فتح إن شاء هللا ، ست   الشخص. عندما يأتي هذا  لفتحه شخصنحن بحاجة إلى  . متوفر لنا ولكن ال يوجد من يضعه على هذا الطريق

. نحن ننتظر يعطينا أجر وثواب على ذلك هللا إن . انتظار تلك األيام فضيلة أيضا ،  ، وسنكون متحدين وسيسود الحق إن شاء هللا الطرق

، نقاتل بعضنا  هذا ما نراه. عندما ال يكون ذلك متاًحا ،  يستخدم هذه السلطة حتى يستخدمها المسلمون والمؤمنونس الذي صاحبال ظهور

  . من هللا التوفيقو . . هللا يجعلنا نحب ونكون مع هذا الحق إن شاء هللا البعض ونحن بعيدون عن الحقيقة

 الفاتحة .
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