
 
 
 
 

 
  

 

  إطلبوا الرحمة
 

 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
 

. ال توجد أنواع هللا إنهم أعداء  ، مع هللا والذين يعارضون هللا وهم مع الشيطانهم : أولئك الذين  في الدنيا نوعان من الجماعاتهناك 
. إن الذين يعارضون هللا هم الذين ال يقبلون أوامر هللا  هللا ةرحم ونهم الذين يطيعون أوامر هللا ويرج هلالج لجمع هللا هم الذين .  أخرى

 . ملسو هيلع هللا ىلص الكريم نبينا ونالدين ويعارض ونينكر إنهم. وفقا لرأيهم الدين  ويطبقون
 

ء ال ينام أو يتوقف العدو أسوأ ، بمعنى أن الما لكنو بإستمرارلماء ينام ولكن العدو ال ينام". بينما تتدفق المياه قول مأثور "ا جدادنالدى أ
ما  كل. كل عمل لهم و ضدكيكونون و يالحقونكأعداء هللا دائما . هلالج لج. انت صديق هللا  . ال تعتقد أنهم سيتركونككذلك العدو عن الجري و

ك األشياء التي ال تتناسب مع الشريعة والطريقة تل . ال نقبلهايجب أن األشياء التي يفعلونها  على هذا النحو .هم إن ، هلالج لجيخصهم مخالف هلل 
. هناك أشياء معينة قد  . هناك أشياء ال ينبغي أبدا قبولها قدر اإلمكان عنها عدم الرضا. يجب أن نكون ضدها ونظهر  يجب أال نقبلها

. هذه غير مقبول  الكبائرمن  يعتبرهوما  هللاما حرمه ولكن ما هو ضد أمر هللا مباشرة ،  . فيها لديك شككون يتقبلها أحيانًا ، أشياء قد 
. على المسلم أن ا فاسد فإنه يفسده ويجعلهليست مقبولة ألن مثل هذه األشياء هي أمراض وعندما يدخل شيء من هذا القبيل إلى المجتمع 

 . بلسانه ويعارضه ال يقبل يده ، فعليه أن يقول إنه. إذا كان المرء ال يستطيع أن يفعل الكثير ب ذلك قدر المستطاع يكون ضد
 

أن تُقال ، لم يعد هناك  يجبتُقال تكون هناك أشياء . ومع ذلك ، عندما  . يقولون أنه يمكنك قول أي شيء يقولون أن هناك ديمقراطية
في السجن  يضعوك إن أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو أن. عندما تقول شيئًا ما ضد هذه األشياء القذرة التي يتم القيام بها ، ف ديمقراطية

هناك أشياء أسوأ يتم القيام بها لكنهم ال يقولون لهم أي شيء حتى اآلن عندما يتعلق األمر بهذا ، ال توجد  . ك إلى المحكمةويأخذو
هللا لن . من يعارض  ألنهم يعارضون هللاللهزيمة . إنهم بالفعل في طريقهم نرجو أن يهزموا ديمقراطية متبقية في أوروبا أو في الغرب ، 

عقاب يقول  ينزل عليهمثل فرعون ، في كل مرة  يعتبرون .. الكثير من المتاعب والمحن تنزل عليهم لكنهم ال  ينتصر ونهايته سيئة
. تحولت  ، يعودون الضيق ذلكويرفع هللا  يدعو. وهكذا عندما " . سنؤمن باهلل يرفع هذا عنا أنهللا  ادعو موسى عليه السالم " سيدنال

وفي كل مرة  نزلت. كانت هناك أنواع مختلفة من العقوبات التي  في كل مكان البعوضالضفادع وانتشر  غرقتمياههم إلى دماء ، 
". الناس اليوم  بك . نحن ال نقبلالسحرب تقومإنك  " يقولونوبمجرد رفعها  ." نحن نؤمن بك . ما كنا نقولهنعود عحسنًا ،  " يقولون

. إن هللا  هناك الكثير من األشياء التي تزعجهم ، ينسون كل شيء ويقضون وقتًا في هذه األشياء غير المجدية والسيئة.  متشابهون
 . دائما يفوزون. أصدقاء هللا  كن صديقًا هلل، . ال تكن عدًوا هلل  يقضي على أعدائه بالتأكيدس

 
رتفع يبهذا المرض  ونصابيُ الذين  ونمؤمنال. ويرحلون الناس موت سيهذا المرض ،  حتى لو لم يكن.  اآلن هناك جائحة في كل مكان
 هلالج لج. ألنهم ال يؤمنون باهلل  . أما بالنسبة لآلخرين الذين يمرضون ، فال فائدة لهم وهم يعانون منه فقط مقامهم وهذا يعود عليهم بالنفع

، هذا  مال نقول شيئًا ضده"دعونا  ال يقولعلى المؤمن أن لذلك ، يجب  . [ وعقابهم أشد هناكينمؤمناليذهبون إلى الطرف اآلخر ]غير 
، القلب . على األقل يجب أن نكون ضده ونشعر باالستياء تجاهه في ، يجب أن نكون دائًما ضد هذه األشياء السيئة والقذرةيمر". الشيء س

هللا . األشياء السيئة حفظنا من هذه هللا ي.  . وفقنا هللا الشيطانأوامر ب. ال نقبل  . نحن نقبل أوامر هللا لها اللسانووبعض األشياء يجب أن يق
  . من هللا التوفيقو . المسلمين والدول اإلسالمية إن شاء هللا، حفظ اإلسالم ي
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