
  كونك مؤمن

 والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا على

 فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا

 .الجمعٌة 

 هؤالء ."الى خٌر الشر وٌحول ،إال الخٌر ٌفعل ال ، ربًٌفعل  مهما ، ٌفعل ذاما نرى دعونا" ،أحد األولٌاء قال 

 أولئك ٌهدي هللا. عن غٌر علم  ٌفعلون ماعلى  هللا شاء إن لهم ٌغفر هللا. كثٌرا  الشر أو الخٌر ٌفهمون ال الناس

 .ٌعلمون اٌضا  ال الذٌن

 ، اإلسالم سموا بإخدم ، هللا سبٌل فً بحٌاتهم ضحوا لقد.  هللا أوامر أجدادهم اتبعوا. صابرة  أمتناأن  هلل الحمد

 قبل" انتهت  " ، اآلن الحال هو كما.  نوالعثمانٌ وانتهى" انتهت: " قالوا النهاٌة فً.  هلل الحمد ، دولة وأسسوا

 سأر هو اآلن الدولة هذه هلل الحمد ! " اإلسالم ال.  انتهى قد شًء كل: "تقول  دولةوا وجد.  أٌضا سنة مائة

 سٌئة تتحول الى خٌر . تبدو التً األشٌاء ، هللا أراد طالما.  أخرى مرة إلسالما

 معٌننا هو هللا.  هللا أوامر علٌنا أن نتبع  بالصبر ىتحلعلٌنا أن ن السبب هذال.  هنا ٌزال ال اإلسالم رأس الحمد هلل

 ترى قد.  هللا عون هو مهم هو ما.  عجل على أحٌانا ونتصرفٌ الناس معظم.  ضدنا ٌقف أن هٌمكن أحد وال

 بقدرته . جٌد إلى ذلك هللاٌحول  ،سٌئا  شٌئا

 ،أجزاء  إلى كله اإلسالمً العالم قسموا قدل.  هلل الحمد ، هنا ةموجود.  نعمة أعظم ًه سالمنعمة اإل هللا الحمد

 هللا.  عظٌم هللا.  ٌساعد هللا دام ما ٌعارض أن ألحد ٌمكن ال ولكن.  الجهات كل من هٌهاجمون تبقى ما هذا وألن

 ، المسلمٌن ٌساعد ، اإلسالم ٌساعد انه.  المقتدر وهو.  وعظمته لقدرته حد هناك ٌس. ل نأالش عظٌم هو

 .المؤمنٌن  ٌساعدو

 ". اْلكهاِفِرٌنه  ٌُِحب   اله  الّله  ِإن   " : آٌات هناك

 بحثت ال. اً مسلم ككون فً فقط هً اإلنسانٌة السبب هذال.  أوامره وتنفٌذ ، طاعتهإ ، عبادتهل الناسهللا هلالج لج  خلق

 فً صراحة ٌبلغ عز وجل هللا.  هراءال ذلك شابه وما اإلنسانٌةب تتعلق ال. حتى  بحثال ت.  أخرى أمور فً اعنه

 . الكافرٌن ٌحب ال انه كثٌرة مواضع فً الكرٌم القرآن

 ال ولكن بك نؤمن نحن " ، عترفا ، هللا ٌقوله ما طٌعت أنتطٌع ست لم تكن لو حتى. من المؤمنٌن  كن ، لذلك

 ٌنجاهل صبحن نا جمٌعاألن ،" جٌد أمر ذاكو جٌد أمر هذا " ،تقل  ال.  بذلك على األقل قم ."نا التطبٌقٌمكن

  ومن هللا التوفٌق ..  نعرف ال كنا إذا نصمت أن لنا األفضل من األقل على. ها نعرف ال أشٌاء نقول عندما

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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