
 
 
 
 

 
  

 

 قسمة ونصيب
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخالدستور موالنا  ، 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
 

ألن  ى ذلكحاجة إلبليس  ملسو هيلع هللا ىلص. نبينا الكريم  بركة يحل مشاكلنا وهتنفعنا وت. الصالة والسالم عليه  رحمةكقد أرسل إلينا  ملسو هيلع هللا ىلصنبينا الكريم 

". الرحيميقول بسم هللا الرحمن  هلالج لجهللا  َ َوَماَلئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِيِِّ . صالتنا وسالمنا  الكريم نبيناعلى  يصلونومالئكته  هلالج لجهللا إن  "إِنَّ َّللاَّ

 يقوموهذا المالك  مالكًا، خلق على نبينا الكريم  ويسلمون ونرحمة هللا على من يصلمن . ولكن ه مال قيمة لهما مقارنة بصالة هللا وسال

 القيامة .دعاء لهذا الشخص إلى يوم الب

. لذلك يأمرنا هللا بالصالة  ومصلحتنا لمنفعتناالصالة والسالم ب القيام.  خلصان من مشاكل الدنيا ويزيدان نور اإلنسانسالم يالصالة وال

المرء  يزداد . عالج لكل ذلكيكون لديهم س التوفيقالضيق أو عدم المشاكل ،  كانت مهماذلك ، . أولئك الذين يفعلون ملسو هيلع هللا ىلصعليه  والسالم

صلني ، صالته تهللا  ، جعلعليَّ صلى ألنه يقول من  ملسو هيلع هللا ىلص. فالصالة والسالم صلة بنبينا الكريم  ويزداد إيمانه ويزداد حبِّه للنبي الكريم نورا

 . . لذلك فهذه نعمة عظيمة" وفي المقابل نرد على ذلك الشخص

داخل الدين ، هناك الكثير من الناس وأولئك الذين يدعون أنهم مسلمون وعلماء يريدون  . هناك الكثير ممن يثيرون الشكوك لدى اآلخرين

لكن من ال و.  سيحصلون على تلك الفضيلةأن يفعلوا ذلك  قُدًر لهم. أولئك الذين ذلك عن فعل  هممنع. ال يمكنهم  منع الناس من فعل ذلك

. ال يمكننا والنجاة معه ألن األمان  ملسو هيلع هللا ىلصمحبتنا لنبينا الكريم يزيد هللا  . ا هللاحفظنذلك ،  يحرم من ولديه شك يصلي ويسلم عليهيريد أن 

عبد توهو ال يعرف أين وكيف ي المرءعبد ت. ي بل إنها بالكاد تساوي قرًشا واحدًا  قروشخمسة ال تساوي . أعمالنا  االعتماد على أعمالنا

  . من هللا التوفيقو . هللا ء. هللا يزيدها إن شاسنكون من المحفوظين الكريم إن شاء هللا  نبيناولكن بمحبة 

 الفاتحة .
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