
 
 
 
 

 
  

 

 اإلتحاد
 

 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

 َ  تُْرَحُمونَ  لَعَلَّكُمْ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ

 نبينا زمن. منذ  يتصالحونهذا الخالف ، واجعلهم يقتربون من بعضهم ،  ازلن إخوة ، فإذا كان بينهم خالف ، نوأن المؤم هلالج لج يقول هللا

 .قوة  اإلتحاد فيحدون ، ألن فتنة بين المسلمين ويزرعون بذور الفتنة حتى يضعف المسلمون وال يتً  يفتعلون، كانوا دائًما  ملسو هيلع هللا ىلصالكريم 

.  للخالف سببيكون  يجب أن الهذا االختالف فإن . ومع ذلك ،  طبعا خلق هللا عز وجل الناس بأشكال مختلفة ، وفهمهم مختلف أيضا

. هذا فقط يضعف  ستخدم في العداء لبعضهم البعضيأن  يجب، فال  هلالج لجهللا  طريقكل شخص لديه طبيعة مختلفة وطالما أن الجميع في 

مع  تتعارضواتآلفوا وال  لك، ، لذ إخوة ونمؤمنالأن  يقال.  مع الشيطان ومن ،. إنه يجعل الشيطان وجنوده سعداء  واإلسالم المسلمين

هللا القوة والبركة ولن يقدر أحد على  ميعطيكس.  وامر هللاأل طائعين اوتكون، معًا  وافي النهاية عندما تكون .هلالج لجم البعض ، يقول هللا كبعض

معهم  مأن كونك وا. ال تظن أي قيمة أو أهمية يعطوكمكما يحلو لهم ولن  م، يمكنهم استخدامك فاءضع م. ومع ذلك ، إذا كنتبوجهكم الوقوف 

 . هلالج لج هللاأحباب مع و هلالج لجمع هللا  كونوا.  شيئًا ونتكسب مللمسلمين سيجعلك وأعداء

.  من األشخاص الذين سيحاولون منعك من القيام بذلك الكثير. ومع ذلك ، بينما تحاول القيام بأشياء جيدة ، هناك  أمر هللافعل الخيرهو 

. لماذا ليس صعبا" نرتكب معاصي وليس ، نعم  " . يقولون بسهولةمكن للناس أن يفعلوا أشياء سيئة عندما يتعلق األمر بفعل الشر ، ي

 النفسعلى العكس من ذلك ، تصبح .  ك من القيام بذلكوشيطان يمنعوجد نفس أو تصعب؟ ألنه ال يوجد شيء يمنعك من القيام بذلك ، فال 

. من السهل تدمير شيء ما ولكن من الصعب إصالحه.  . ومع ذلك ، عندما تحاول أن تفعل شيئًا جيدًا ، فهذا صعب والشيطان أكثر سعادة

يمكن أن يكون شخًصا من طريقة  متحدين .. يجب أن نطيع أوامر هللا ، وأن نكون  قبل أن تفسد األشياء ، يجب أن يفكر الناس لكلذ

هذه اختالفات ، لكن طالما أنهم مسلمون ويقولون "ال إله إال هللا محمد رسول هللا" يمكن أن  . أو جنسية مختلفة مختلف، أو مذهب  أخرى

  . من هللا التوفيقو . إيماننا ويقوي يوحدنا. هللا  هذا غير صحيح هم ،يكون لديك عداء تجاهال أن  ويجبلهم  يكونوا كما يحلو

 الفاتحة .
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