
 

 
 
 
 
 
 
 

 اقبلوا وافھموا الحقیقة
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

 . یطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمأعوذ با� من الش
 

یَْسَمعُوَن بَِھا  لَُھْم قُلُوٌب الَّ یَْفقَُھوَن بَِھا َولَُھْم أَْعیٌُن الَّ یُْبِصُروَن بَِھا َولَُھْم آذَاٌن الَّ
 

أعطى هللا كل شيء.  بھا"رون بھا ، وآذان ال یسمعون في القرآن الكریم "لھم قلوب ال یفھمون بھا ، ولدیھم عیون ال ی هلالج لجهللا  یقول
یستخدمونھا  لتسمع. ذاناآلو عیوًن لتبصر، الأیًا منھا. خلق هللا القلب لیؤمنلكن الناس ال یستخدمون و،  آذانًا وقلبً ، ا عیونًاأعطان

 وعندما ال ترى وال. یسمعونھا لكنھم ال یفھمونمن أجلھ. إنھم یرون الحقیقة بأعینھم لكنھم ال یقبلونھا.  خلقھاألغراض خارج ما تم 
 ، فإن القلب ال یقبل الحقیقة على اإلطالق. سیكون على الطریق الخطأ.تسمع

  
یؤمنون با� س. الحال، فلن یكونوا في ھذا شيء. إذا تعلموا وعرفوا شیئًا ما، لكنھم ال یتعلمون أي إنھم یدرسون من أجل تعلم شيء ما

إنھم ال یفھمون  حون أساتذة وأطباء. طالما أنھم ال یقبلون الحقیقة ، فھم جاھلون.ویكونون في طریقھ. یذھبون إلى الجامعات ویصب
، فھم ، یجب أن یفھموھا. إذا لم یفھموااأو صغیر اكبیر . مھما كانن فھم الحقیقة ھو أھم شيء للبشرذلك. إب، سیقبلون ھذا. إذا فھموا
 صم وأغبیاء.،  عميٌ قدرتھ. وإال فھم وجب أن یفھموه ھو قبول عظمة هللا جاھلون. ما ی

  
فھو جاھل.  اأصم. ومن ال یفھمھ اھو أعمى. من ال یسمعھ اوالحقائق التي یُظھرھا هللا مشرقة كالشمس. الذي ال یراھ اإلشاراتإن 

ما یعجب سمعوا ویروا م الناس ما یسمعونھ ، فلن تكون ھناك أیة مشكلة. ستكون الحیاة مزدھرة. ولكن إذا أرادوا أن یھِ لذلك ، إذا فَ 
لدیھم رؤى ویعودون إلى  الذین یتعاطونتماًما مثل المخمورین أو  عن الحقیقة. ینبعید ون، فلن یروا سوى الخیال. سیكوننفسھم

یستیقظ س،  الحقیقةالخیال في الدنیا ویتجاھل رؤیة  خلف، فإن ھؤالء الناس لدیھم رؤى أیًضا. من یركض  یستیقظواعندما  الحقیقة
هللا یقوي جمیعا.  ویرزقنا الفھمسمع الحق. هللا یجعلنا ننرى. یجعلنا كن كل شيء سینتھي بعد ذلك. هللا لو ،یموتعندما  الحقیقةویرى 
 ومن هللا التوفیق .  إیماننا.
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